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RESUMO 

 

A dinâmica de funcionamento da sociedade pós-industrial impõe um estilo de vida 
insustentável para o meio ambiente, conduzindo a grandes dívidas relacionadas a 
questões ecológicas, sociais, econômicas e culturais. Estas questões estão 
intimamente interligadas no processo de desenvolvimento sustentável. Assim, esta 
dissertação tem em seu escopo discussões sobre desenvolvimento sustentável e os 
programas de desenvolvimento territorial sustentável, em ênfase, o Programa 
Territórios da Cidadania. O objetivo da pesquisa foi analisar os indicadores de 
desenvolvimento sustentável nos Territórios da Cidadania Catarinenses. Quanto à 
metodologia, a pesquisa se caracteriza como positivista, aplicada, descritiva e 
explicativa, quantitativa, bibliográfica e documental. Quanto ao método de cálculo foi 
aplicada a interpolação linear simples e para análise de dados foi utilizado o método 
barômetro da sustentabilidade.Foi possível observar como resultado da pesquisa 
que os níveis de sustentabilidade entre os dois territórios são muito parecidos. O 
TCPN foi classificado como nível intermediário apresentando uma média de 60, 62 e 
49 para os subsistemas social, econômico e ambiental respectivamente; nível 
insustentável com média11 para o subsistema institucional; índice de bem-estar 
humano potencialmente sustentável de 61 e; índice de bem-estar ecológico 
potencialmente insustentável de 29. O TCMO foi classificado como nível 
intermediário apresentando uma média de 60 para os subsistemas social e 
econômico; nível potencialmente insustentável de 43 para o subsistema ambiental, 
nível insustentável com média13 para o subsistema institucional; índice de bem-
estar humano potencialmente sustentável de 60 e; índice de bem-estar ecológico 
potencialmente insustentável de 28. Conclui-se que nos Territórios da Cidadania 
Catarinenses, o fenômeno desenvolvimento está caminhando a passos lentos para 
sustentabilidade e, que os indicadores de desenvolvimento sustentável forneceram 
uma visão geral de que nesses territórios o crescimento, o progresso e 
consequentemente o desenvolvimento sustentável ocorre de maneira lenta e 
insatisfatória. 

 

Palavras-Chave:Desenvolvimento Sustentável.Índice de Bem-Estar Humano. Índice 
de Bem-Estar Ecológico. 
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ABSTRACT 

 

The dynamics of post-industrial society impose a lifestyle that is unsustainable for the 
environment, leading to large debts related to ecological, social, economic and 
cultural issues. These issues are closely intertwined in the process of sustainable 
development. Thus, this dissertation has in its scope discussions on sustainable 
development and sustainable territorial development programs, in emphasis, the 
Citizenship Territories Program. The objective of the research was to analyze the 
indicators of sustainable development in the Catarinenses Citizenship Territories. As 
for the methodology, the research is characterized as positivist, applied, descriptive 
and explanatory, quantitative, bibliographical and documentary. As for the calculation 
method, simple linear interpolation was applied and for data analysis the barometer 
method of sustainability was used. It was possible to observe as a result of the 
research that the levels of sustainability between the two territories are very similar. 
The TCPN was classified as intermediate level presenting an average of 60, 62 and 
49 for the social, economic and environmental subsystems respectively; 
unsustainable level with average11 for the institutional subsystem; potentially 
sustainable human welfare index of 61; potentially unsustainable ecological welfare 
index of 29. The MCT was classified as an intermediate level presenting an average 
of 60 for the social and economic subsystems; a potentially unsustainable level of 43 
for the environmental subsystem, an unsustainable level with an average of 13 for 
the institutional subsystem; potentially sustainable human welfare index of 60; 28 It is 
concluded that in the Citizenship Territories of Catarinenses, the phenomenon of 
development is moving at a slow pace towards sustainability, and that sustainable 
development indicators have provided a general view that in these territories, growth, 
progress and therefore sustainable development occurs slowly and unsatisfactorily. 
 

Keywords: Sustainable Development. Human Well-being Index. Ecological Wellness 
Index. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de desenvolvimento de um território implica na utilização de 

recursos econômico, humano, natural, organizacional e tecnológico.Para entender 

as questões concernentes ao desenvolvimento é preciso ter compreensão sobre os 

tipos e formas de uso desses recursos.  

No que se refere ao conceito de desenvolvimento, percebe-se que o mesmo 

tem suas raízes na ciência econômica e a partir do momento em que o 

desenvolvimento foi tratado como um fenômeno importante para a consolidação do 

sistema capitalista. 

De forma geral, o conceito de desenvolvimento pode ser idealizado a partir de 

um processo que promova mudança social com a finalidade de equalizar 

oportunidades sociais, políticas e econômicas que ocasionem melhores condições 

de bem-estar social para a sociedade de um território (BOISIER, 2010). De acordo 

com Bresser-Pereira (1968, p.15), “o desenvolvimento é um processo de 

transformação econômica, política e social, através da qual o crescimento do padrão 

de vida da população tende a tornar-se automático e autônomo”.  

Historicamente, o termo desenvolvimento vem sendo implementado conforme 

o surgimento de novos elementos que impactam no seu verdadeiro significado. Após 

a Revolução Industrial o desenvolvimento trouxe consigo o fato de ser determinado 

exclusivamente pelo crescimento econômico deixando de lado outros fatores 

importantes como a exploração do meio ambiente (VEIGA, 2006).A partir daí se 

iniciam as discussões em torno da crença generalizada de que os recursos, 

principalmente o natural, eram inexauríveis, com alguns integrantes da comunidade 

mundial passando a realizar reuniões e conferências “[...] para reavaliarem o modelo 

de desenvolvimento adotado pela economia: ligado apenas à ideia de crescimento”. 

(BENETTI, 2006, p.2). E nesse contexto, o termo desenvolvimento passa a um novo 

estágio, com seu significado sendo atrelado à palavra sustentabilidade, formando o 

termo desenvolvimento sustentável. 

Na década de 1970, se iniciaram os estudos sobre o termo desenvolvimento 

sustentável, por meio da elaboração de diversos documentos resultantes de 

acordos, convenções e conferências, que contribuíram para a elaboração do 

conceito de desenvolvimento sustentável. No Brasil, os debates em torno do 

desenvolvimento sustentável, ganharam forças em 1992 quando aconteceu a 
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Rio92onde foram definidos 27 princípios voltados ao desenvolvimento sustentável e 

o plano internacional chamado “Agenda 21”. No ano 2000 foram estipuladas oito 

metas que necessitavam de atenção especial por parte dos governantes e da 

sociedade, essas metas foram denominadas de “Objetivos do Desenvolvimento do 

Milênio (ODM)”. E mais tarde, no ano de 2015, após a avaliação das ações 

resultantes da Agenda 21, surgiu uma nova agenda chamada de Agenda 2030. Nela 

foram definidos17 objetivos focados no desenvolvimento sustentável e proteção dos 

direitos humanos (AGENDA 2030, 2018). 

Uma forma de medir e avaliar o desenvolvimento sustentável, é por meio do 

uso de indicadores capazes de agrupar, quantificar, qualificar e sintetizar um 

conjunto de informações referentes à realidade analisada. Assim se configura um 

conjunto de indicadores de sustentabilidade.Os indicadores de sustentabilidade 

começaram a ser utilizados como forma de avaliar as ações de organizações 

internacionais e de governos na década de 70, mais especificamente na avaliação 

de ações na área ambiental (FRANCA, 2001). Nas últimas duas décadas a utilização 

de indicadores de sustentabilidade para pesquisas e análises realizadas por órgãos 

governamentais, não governamentais, institutos e universidades cresceu 

significativamente (MARZALL; ALMEIDA, 1998). 

No Brasil, levando em consideração todos os fatores a serem analisados em 

um determinado território para o seu desenvolvimento, o governo federal lançou o 

Programa Territórios da Cidadania, que tem como enfoque, áreas economicamente 

mais deprimidas e com IDH inferior e propõe ações de apoio às atividades 

produtivas, cidadania, direito e infraestrutura, tendo o intuito de superação da 

pobreza e geração de trabalho e renda por meio de estratégias de desenvolvimento 

territorial sustentável (PORTAL DA CIDADANIA, 2015).  

No Estado de Santa Catarina são dois recortes territoriais formados por um 

conjunto de municípios com a mesma característica econômica e ambiental, 

identidade e coesão social, cultural e geográfica que representam duas áreas 

economicamente mais deprimidas e com IDH inferior e que foram denominados 

Território da Cidadania Planalto Norte e Território da Cidadania Meio Oeste 

Contestado. Diante desta problemática, levantou-se a seguinte questão: O 

desenvolvimento nos Territórios da Cidadania Catarinenses está ocorrendo de 

maneira sustentável? 
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Este estudo se justifica sobre duas relevâncias: uma teórica e a outra, prática.  

Na relevância teórica justifica-se por contribuir para o debate sobre o 

desenvolvimento sustentável nos Territórios da Cidadania Catarinenses.  E do ponto 

de vista prático justifica-se a realização do estudo para verificar, por meio da 

utilização de indicadores, se o fenômeno desenvolvimento sustentável está 

ocorrendo nos Territórios da Cidadania Catarinenses. 

Diante do exposto levantou-se a seguinte hipótese: Se por meio da utilização 

de indicadores for possível expressar níveis ideais de sustentabilidade, então o 

fenômeno desenvolvimento está ocorrendo nos Territórios da Cidadania 

Catarinenses de maneira sustentável. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar os indicadores de desenvolvimento 

sustentável nos Territórios da Cidadania Catarinenses. E para atingir o objetivo geral 

foi necessário de definir os seguintes objetivos específicos: a) caracterizar os 

Territórios da Cidadania Catarinenses; b) mensurar a sustentabilidade nos Territórios 

da Cidadania Catarinenses; e c) comparar os níveis de desenvolvimento sustentável 

dos Territórios da Cidadania Catarinenses. 

Essa dissertação está estruturada em cinco capítulos: no primeiro capítulo é 

apresentada a introdução abordando a apresentação do tema, a problemática, a 

justificativa, a hipótese de pesquisa e os objetivos da pesquisa. No segundo 

capítulo, é apresentado o referencial teórico, abordando os conceitos de 

desenvolvimento, desenvolvimento territorial, desenvolvimento sustentável, 

indicadores e Territórios da Cidadania. No terceiro capítulo é apresentada a 

metodologia utilizada e o local de realização da pesquisa. No quarto capítulo, são 

apresentados os resultados, por meio da aplicação do método Barômetro da 

Sustentabilidade para alcançar os objetivos definidos. Por fim, no quinto capítulo, 

são apresentadas as conclusões acerca do desenvolvimento sustentável nos 

Territórios da Cidadania Planalto Norte e Território da Cidadania Meio Oeste 

Contestado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1.1 Conceitos e Características 

 

Para discutir o significado de desenvolvimento em uma perspectiva de 

desenvolvimento territorial, são necessários que se abordem alguns conceitos 

relacionados ao tema.  

O processo de desenvolvimento de um território implica na utilização de 

recursos econômico, humano, natural, organizacional e tecnológico.Para entender 

as questões concernentes ao desenvolvimento é preciso ter compreensão sobre os 

tipos e formas de uso desses recursos.Considerando a etimologia da palavra 

desenvolvimento, ao desmembrar o seu vocábulo o conceito se apresenta com a 

seguinte definição: “sem movimento para reverter à ação” ou ainda “sem 

envolvimento” (DINIZ, 2006). Daí surge a interpretação de que com a união dos 

elementos que compõem a palavra desenvolvimento, é possível formar um termo 

que poderia ser expresso como: “sem movimento para reverter à ação” ou ainda “em 

envolvimento”. Nesse sentido, pode-se concluir que é preciso alguma coisa para 

gerar o movimento e/ou envolvimento que resulte em desenvolvimento (SANTOS, et 

al, 2012).Assim, o movimento poderia acontece rentre os recursos econômico, 

humano, natural, organizacional e tecnológico, para motivar desenvolvimento de um 

local. 

De forma geral, o conceito de desenvolvimento pode ser idealizado a partir de 

um processo que promova mudança social com a finalidade de equalizar 

oportunidades sociais, políticas e econômicas que ocasionem melhores condições 

de bem-estar social para a sociedade de um território (BOISIER, 2010).De acordo 

com Bresser-Pereira (1968, p.15), “o desenvolvimento é um processo de 

transformação econômica, política e social, através da qual o crescimento do padrão 

de vida da população tende a tornar-se automático e autônomo”. 

Em geral,as experiências relacionadas ao tema desenvolvimento têm 

evidenciado que acima de tudo, trata-se de um processo de intensificação e 

canalização de forças sociais, progresso na capacidade associativa, de exercício de 

iniciativa e aumento da criatividade (FURTADO, 1982)e que, portanto, trata-se “de 
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um processo social e cultural, e somente de crescimento econômico 

secundariamente”(FURTADO, 1982). 

O crescimento econômico caracteriza-se pelo fato de estar relacionado com o 

aumento do Produto Interno Bruto (PIB)1, da renda, da produção de bens e serviços 

etc. Enquanto o desenvolvimento econômico refere-se à melhoria na qualidade de 

vida, na distribuição da renda, e nos indicadores socioeconômicos etc... (FURTADO, 

1961). 

No que se refere ao conceito de desenvolvimento, percebe-se que o mesmo 

tem suas raízes na ciência econômica e a partir do momento em que o 

desenvolvimento foi tratado como um fenômeno importante para a consolidação do 

sistema capitalista. Mas foi a partir da década de 1940 através do surgimento da 

Economia do Desenvolvimento, que o mesmo passa ater o status de objeto de 

pesquisa científica (SANTOS et al., 2012). E “com ela, é construído todo um 

arcabouço teórico e metodológico para descrever e promover o desenvolvimento 

como algo próximo a uma sociedade industrial, urbana e detentora de riqueza, por 

meio de acúmulo de renda monetária” (SANTOS et al., 2012, p. 44). 

Na década de 1980, foi introduzida ao termo desenvolvimento a teoria do 

crescimento endógeno. De acordo com Buarque (2008, p.26): 

 
Desenvolvimento endógeno pode ser entendido como um processo de 
crescimento econômico implicando em uma contínua ampliação da 
capacidade de agregação de valor sobre a produção bem como da 
capacidade de absorção da região, cujo desdobramento é a retenção do 
excedente econômico gerado na economia local e; ou a atração de 
excedentes provenientes de outras regiões. 

 
Nesse sentido, no desenvolvimento endógeno a região ou o território 

estudado é objeto de observação e análise, em um processo interno que cresce de 

dentro para fora, possibilitando a ampliação contínua da capacidade de agregação 

de valor sobre a produção e a capacidade de absorção da região, buscando meios 

de aprimorar as práticas produtivas de determinado território, em sintonia com o 

desenvolvimento econômico e sustentável, afim de que através dessas práticas seja 

possível alavancar os indicadores sociais, culturais, ambientais, econômicos e 

institucionais do território estudado. O desenvolvimento endógeno se fortifica quando 

                                            
1Produto Interno Bruto é o valor final de todos os bens e serviços produzidos no país, no período de 

um ano (SILVA, 1996). 
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grupos de produtores consomem aquilo que produziram, ou até mesmo 

comercializam seus produtos para vizinhos e comunidades próximas.  

 
O desenvolvimento endógeno pode ser entendido como um processo 
interno de ampliação continuada da capacidade de agregação de valor 
sobre a produção, bem como da absorção da região em cujo 
desdobramento é a retenção do excedente econômico gerado na economia 
local e/ou a atração de excedentes gerados em outras regiões. (OLIVEIRA; 
LIMA, 2003, p. 4). 

 
As teorias com enfoque sobre desenvolvimento local e endógeno apresentam 

como base a capacidade de uma comunidade local de utilizar o potencial de 

desenvolvimento existente em um território. Reconhecendo a descentralização de 

poder e a concertação social como formas de poder político na região. Um exemplo 

de economia local são as feiras de alimentos cultivados por pequenos produtores, 

onde a sociedade busca alimentos sem agrotóxicos e saudáveis, ou seja, neste caso 

as duas partes realizam seus desejos e necessidades. Em nível institucional, no 

Brasil existem algumas entidades que são exemplo de endogenismo, uma delas é a 

Embrapa, sendo que, sua principal atividade é melhorar e auxiliar regiões a se 

desenvolverem com os recursos do próprio território.Assim sendo, em um sistema 

de desenvolvimento territorial há necessidade de interações e uma energia interna 

através da sinergia cognitiva orientada para transformar o processo de 

desenvolvimento em um processo de crescimento endógeno, por meio de uma 

metodologia de inter-relação entre as partes (KNOREK, 2015). 

O conceito de desenvolvimento será sempre um conceito relativo, pois, jamais 

haverá uma definição universal para o termo, seus valores não são neutros, mas sim 

dependentes de variáveis e preconceitos ideológicos, seus conteúdos estão em 

contínua transformação e suas características não são controversas, no 

entanto,explicam suas causas. (SIEDENBERG, 2006). 

Nesse sentido, a palavra desenvolvimento por si só não representa o 

verdadeiro significado de desenvolver-se.Para que se possa criar uma relação com 

desenvolvimento, há que se abranger esse significado pensando na inter-relação 

entre local, regional, endógeno e sustentável, bem como a sua dependência das 

forças propulsoras internas e externas, e ainda, os recursos humano, econômico, 

ambiental e tecnológico em suas dimensões ambiental, social, econômica e 

institucional.  
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2.1.2 Desenvolvimento Territorial 

  

Muito se discute sobre o tema desenvolvimento territorial, pois se acredita que 

um determinado território só consegue se desenvolver se houver um conjunto de 

ações integradas entre os atores situados nesses territórios levando em 

consideração todos os fatores e elementos que interferem nesses locais. De acordo 

com Santos (2002, p.14): 

 
Território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 
coisas superpostas; o território tem que ser entendido como território usado, 
não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A 
identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território 
é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e 
espirituais e do exercício da vida. 
 

Dos principais teóricos clássicos da geografia, o geólogo alemão Friedrich 

Ratzel foi um dos pioneiros na elaboração e sistematização do conceito de território. 

O referido teórico define território como um “espaço vital” influenciado pela ecologia 

e política que apresenta equilíbrio entre a população e os recursos disponíveis para 

prover as necessidades dessa população (ALENTEJANO, 2000).Para Ratzel “[...] a 

natureza influencia o desenvolvimento das sociedades, na medida em que define as 

condições de reprodução destas expressas no vínculo com o solo que as 

sociedades desenvolvem” (HARTSHONE, 1978, p.51 apud ALENTEJANO, 2000, 

p.9). 

É perceptível que na academia muito se discute em relação ao conceito de 

território, bem como quanto à diferenciação existente entre espaço e território. 

Nesse sentido, território precisa ser entendido como concepção de um determinado 

espaço construído por relações entre os atores sociais, questões econômicas, 

institucionais e de poder, além de todas as especificidades relativas a esse conjunto 

de fatores, tais como, atividades produtivas, trabalho, renda, infraestrutura, 

desenvolvimento social, entre outros. 

Sobre as especificidades do território, segundo Pecqueur (2009, p.96-97) o 

território é concebido como “[...] um espaço postulado e pré-delimitado, no qual se 

desenvolvem dinâmicas específicas sob a égide das autoridades locais. O território é 

também ou, sobretudo, o resultado de um processo de construção e de delimitação 

efetivado pelos atores”. Assim, a “[...] participação da sociedade local no 
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planejamento contínuo da ocupação, do espaço e na distribuição dos frutos do 

processo de crescimento” (OLIVEIRA; LIMA, 2003 p.31). 

Historicamente “as teorias que discorrem sobre o desenvolvimento territorial, 

partem da ideia de uma força motriz, exógena que por meio de reações em cadeia, 

influencia as demais atividades econômicas” Oliveira e Lima (2003) citado por 

MADUREIRA (2015, p.8). Observa-se no Quadro 1 a evolução das teorias e políticas 

do desenvolvimento territorial. 

 

Quadro 1– Evolução das Teorias/Políticas do Desenvolvimento Territorial 
Período Teorias Objetivos Atuação 

Anos 50 

Teoria das fases do 
crescimento; 
Teoria do 
crescimento 
equilibrado. 

Acelerar o processo de 
crescimento regional; 
Prioridade ao setor 
industrial. 

Melhorar a dotação em 
infraestruturas físicas; 
Atrair capitais e investimentos do 
exterior; 
Planear o reforço das ligações 
intersetoriais; 
Aumento da despesa em educação e 
especialização profissional. 

Teoria da base de 
exportação 
Multiplicado I-O 

Ampliar a base de 
exportação local; 
Aproveitar os efeitos 
de arraste. 

Incentivos e apoio às atividades 
exportadoras já existentes; 
Atração de grandes empresas 
exteriores com capacidade 
exportadora; 
Localizar grandes empresas públicas; 
Analisar e apoiar o aproveitamento 
dos efeitos positivos na construção e 
serviços locais. 

Anos 60 

Teorias 
neoclássicas do 
crescimento; 
Teorias do comércio 
internacional. 

Prioridade aos 
mecanismos de 
mercado; 
Mobilidade inter-
regional de fatores. 

Incentivos/ausência de barreiras à 
mobilidade da mão de obra; 
Incentivos ao capital para superar a 
falta de atração das regiões 
subdesenvolvidas; 
Corrigir/equilibrar as imperfeições do 
mercado de trabalho; 
Medidas de apoio às áreas que 
sacrifiquem ao mínimo o mercado e a 
atribuição de recursos. 

Teorias 
neokeynesianas; 
Teorias do 
crescimento 
cumulativo. 

Correção do mercado; 
Compensação das 
desvantagens das 
regiões pobres face à 
industrialização. 

Incentivos ao investimento em áreas 
mais atrasadas; 
Investimentos empresariais do setor 
público; 
Dotação de infraestruturas nas 
regiões pobres; 
Transferência dos rendimentos para 
as famílias; 
Barreiras ao desenvolvimento e 
localização de empresas e serviços 
nas grandes áreas metropolitanas. 

Teoria dos polos de 
crescimento 

Forçar os 
desequilíbrios em 
favor das áreas 
atrasadas; 
Criar focos de 

Localização de grandes complexos 
industriais em áreas atrasadas; 
Atuação seletiva de apoio a centros 
urbanos com potencial de 
desenvolvimento industrial; 
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crescimento através 
de indústrias chave 
e/ou uma maior 
concentração 
industrial. 

Apoio ao aproveitamento local dos 
efeitos de polarização. 

Anos 70 

Desenvolvimento 
endógeno 

Aproveitar e explorar o 
potencial próprio de 
crescimento; 
Descentralizar a política 
regional; 
Criar políticas locais. 

Apoio a iniciativas empresariais 
locais; 
Incentivos à criação local de novas 
empresas; 
Incentivos reais à criação local do 
emprego; 
Formação profissional; aumento da 
despesa em educação; 
Difusão de novas tecnologias. 

Centro/Periferia 
Romper ou minorar o 
distanciamento real do 
centro 

Incrementar a acessibilidade aos 
mercados e à informação 

Anos 80 
e 90  

Teorias sobre a 
difusão da inovação 
tecnológica 

Vinculação do 
desenvolvimento à 
mutação tecnológica; 
Eleição de prioridades 
tecnológicas. 

Apoios à introdução e difusão de 
novas tecnologias; 
Subsídios à inovação educação; 
Criação de ambiente favorável à 
inovação; 
Oferta de serviços tecnológicos; 
Concentração de esforços 
tecnológicos; 
Desenvolvimento das infraestruturas 
de comunicação. 

2000... 
Teoria sobre meios 
inovadores 

Reforçar os elementos 
favoráveis da inovação 
e formação de redes. 

Apoio às sinergias internas; 
Impulso à cooperação e interação 
entre os diversos setores; 
Desenvolvimento de redes de 
cooperação externas; 
Vincular o desenvolvimento 
tecnológico com capacidades e 
potencialidades locais; 
Incentivos em forma de “pacote 
integrado”; 
Plena participação nas iniciativas e 
programas de desenvolvimento. 

Fonte: Adaptado de Rui Pedro Julião (2001, p.37) apud Knorek (2017, p.53-55). 

 

Quando se pensa em desenvolvimento territorial, observa-se que a divisão 

territorial que se apresenta hoje é, certamente, o resultado do processo de 

crescimento do país no século XX. É visível que determinadas regiões são alvo de 

políticas compensatórias, mesmo quando detém algum tipo recurso que se destaca 

no território. 

As desigualdades intra e inter-regionais, são resultado de muitas causas, 
dentre elas, as formas de apropriação da terra, do capital e da renda e hoje 
mais do que nunca, do modo como se produz, conserva e dissemina o 
conhecimento na sociedade. É a educação, a qualificação, a ciência e a 
tecnologia e a capacidade de inovação e de empreendimento(AMARAL, 
2005, p.22). 
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Diversos estudos tendo como base, indicadores demográficos e sócios 

econômicos como valor adicionado, produto interno bruto, índice de 

desenvolvimento humano, taxa de urbanização, densidade econômica e 

demográfica, taxa de analfabetismo etc. de diversas regiões ou territórios, 

demonstram que a desigualdade regional é uma característica presente do processo 

de desenvolvimento, sendo que, algumas apresentam níveis muito baixos de 

desenvolvimento, muitas estão estagnadas e entre a maioria exista problemas nas 

relações institucionais, e o problema da falta de integração entre os atores locais 

(AMARAL, 2005). 

 

2.1.3 Desenvolvimento Sustentável 

 

Historicamente, o termo desenvolvimento vem sendo implementado conforme 

o surgimento de novos elementos que impactam no seu verdadeiro significado. Após 

a Revolução Industrial o desenvolvimento trouxe consigo o fato de ser determinado 

exclusivamente pelo crescimento econômico deixando de lado outros fatores 

importantes como a exploração do meio ambiente (VEIGA, 2006). 

A dinâmica de funcionamento da sociedade pós-industrial impõe um estilo de 

vida insustentável para o meio ambiente, conduzindo a três grandes dívidas (ou 

crises): ecológica (ou natural), social-econômica e cultural, que estão intimamente 

interligadas e possuem a mesma origem: a lógica da reprodução do capital (MELO, 

2003 apud BENETTI 2006). 

A partir daí se iniciam as discussões em torno da crença generalizada de que 

os recursos, principalmente o natural, eram inexauríveis, com alguns integrantes da 

comunidade mundial passando a realizar reuniões e conferências “[...] para 

reavaliarem o modelo de desenvolvimento adotado pela economia: ligado apenas à 

ideia de crescimento”. (BENETTI, 2006, p.2). E nesse contexto, o termo 

desenvolvimento passa a um novo estágio, com seu significado sendo atrelado à 

palavra sustentabilidade, formando o termo desenvolvimento sustentável. 

Desde 1972 foram elaborados diversos documentos resultantes de acordos, 

convenções e conferências, que contribuíram para a elaboração do conceito de 

desenvolvimento sustentável.O termo desenvolvimento sustentável é norteado por 

dois elementos essenciais, um relacionado às necessidades fundamentais dos seres 
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humanos, e o outro vinculado ao entendimento de que as limitações que a 

tecnologia e a organização social impõem ao meio ambiente (FIGUEIRÓ, 2001). 

As primeiras preocupações envolvendo o termo desenvolvimento sustentável 

iniciaram a partir de 1980, onde em um evento da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, foi elaborado e publicado um 

documento intitulado “Nosso Futuro Comum”, o intuito deste documento seria 

encontrar meios de atender os problemas e as necessidades de hoje sem prejudicar 

as gerações futuras.  

O conceito de desenvolvimento sustentável não possui uma única definição, 

pois não se trata de definir o que é desenvolvido ou o que é sustentável, mas sim, 

das diferentes óticas necessárias para entender a relação do desenvolvimento com 

várias dimensões como, a economia, a política, a sociedade e, a questão ambiental 

Entre as teorias de desenvolvimento, as abordagens sobre desenvolvimento 

sustentável têm como base conceitual o ativismo local a fim de tentar criar uma 

osmose perfeita entre comunidade local e as empresas, com a construção de um 

sistema de valores homogêneo, tendo por base a eficiência e a sustentabilidade 

ambiental. A principal contribuição dessas abordagens é que as mesmas propiciam 

um amplo debate entre as organizações não governamentais, o governo e a 

sociedade local, possibilitando que as comunidades despertem suas vocações locais 

e desenvolvam suas potencialidades promovendo o desenvolvimento (FRANCO, 

2000). 

No Brasil, os debates em torno do desenvolvimento sustentável, ganharam 

forças em 1992, onde no Rio de Janeiro aconteceu a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, popularmente conhecida com 

Rio922.Este acontecimento teve como pauta principal o desenvolvimento 

sustentável, enfatizando os riscos e preocupações com a vida na terra. Nesta 

convenção, foram assinadas declarações referentes aos cuidados que os Governos 

deveriam adotar quanto às questões relacionadas ao meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável. Para o Brasil, este evento foi importante, pois pôde 

contar com a presença de diversas organizações e chefes de governos de 179 

                                            
2“Na Rio-92, ficou acordado que os países em desenvolvimento deveriam receber apoio financeiro e 
tecnológico para alcançarem outro modelo de desenvolvimento que seja sustentável, inclusive com a 
redução dos padrões de consumo — especialmente de combustíveis fósseis (petróleo e carvão 
mineral). Com essa decisão, a união possível entre meio ambiente e desenvolvimento avançou, 
superando os conflitos registrados nas reuniões anteriores patrocinadas pela ONU, como na 
Conferência de Estocolmo, em 1972” (SENADO EM DISCUSSÂO, 2018, online). 
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países. Também, nesta conferência foram firmados documentos oficias que 

definiram 27 princípios voltados ao desenvolvimento sustentável e,o plano 

internacional “Agenda 21”. Na agenda está contido o planejamento de todas as 

iniciativas a serem adotadas em escala global, no século XXI (BATALHÃO, 2013). 

A Agenda 21 é conduzida pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável (CPDS)3. A mesma busca orientar os gestores das nações a identificar 

os pontos críticos locais referentes à sustentabilidade, mas sem perder o enfoque 

global, visando traçar metas para reverter esses pontos críticos, através de 

mobilização da sociedade e governo como um todo (AGENDA 21 BRASILEIRA, 

2002). 

Em 1996 a CPDS iniciou a elaboração do planejamento das metas da Agenda 

21. No Brasil somente a partir de 2003 que efetivamente a agenda passou a fazer 

parte do Plano Plurianual do Governo Federal. Assim, após a publicação deste 

documento é que a agenda ganhou forças e maior conhecimento por parte da 

sociedade. A partir deste momento os atores envolvidos nas questões relacionadas 

à agenda se tornaram mais participativas democraticamente, auxiliando na 

construção das políticas públicas e das diretrizes sociais, educacionais e ambientais 

do Brasil. Entre os resultados do planejamento da Agenda 21 pode-se destacar a 

construção de estruturas de resíduos sólidos e a criação de órgãos de proteção 

ambiental nas esferas nacional, estadual e municipal (AGENDA 21, 2000). 

Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) juntamente com o apoio 

de 191 países, por meio do planejamento da Agenda 21 estipularam oito metas que 

necessitavam de atenção especial, denominadas de “Objetivos do Desenvolvimento 

do Milênio(ODM)” conforme é apresentado na Figura 1. Estes objetivos tinham como 

meta, melhorar a educação, saúde, pobreza, dignidade e o bem-estar da população. 

 

                                            
3Criada pelo Decreto Presidencial 24 de 03 de fevereiro de 2014, composta por 34 membros e tem 

como uma de suas funções apoiar os processos de implantação de Agendas 21 Locais. 
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Figura 1– Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

 
Fonte: ODM Brasil, (2010). 

 

Por meio dos ODM’s os governos buscaram demonstrar os efeitos positivos 

das ações sustentáveis, expondo as melhorias obtidas na dimensão econômica, 

ambiental e social, onde apresentam o que foi recuperado e enriquecido de 

determinada área. (FROEHLICH, 2014). Segundo a Agenda 2030 (2018, on-line): 

 
Os ODM’s foram o maior e mais bem-sucedido movimento contra a 
pobreza, pois mobilizou o mundo todo para o alcance desse índice. O êxito 
que os ODM’s e suas metas alcançaram aumentou a importância de se 
estabelecer um quadro de objetivos e metas globais para o 
desenvolvimento dos países.  
 

Alguns dos resultados alcançados entre os anos de 2000 a 2015, referente 

aos ODM’s estão apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2–Resultados alcançados pelos ODM’s 

 
Objetivo 1 – Acabar com a 

Fome e a Miséria 

- Em 1990 47% da população viviam na extrema pobreza. Já em 
2015 Apenas 14% da população vivia na extrema pobreza; 
- Em 1990 23,3% da população mundial era subdesnutrida. Já 
em 2015 o índice de subdesnutridos reduziu para 12,9%. 

Objetivos 2 – Educação Básica 
de Qualidade para Todos 

83% de matrículas realizadas nos anos iniciais em 2000. 
Em 2015 91% de matrículas foram realizadas nos anos iniciais. 

Objetivo 3 – Igualdade de sexos 
e Valorização da Mulher 

As mulheres constituem atualmente 41% dos trabalhadores 
remunerados fora do setor agrícola, um aumento em relação 
aos 35% de 1990. 

 
Objetivo 4 – Reduzir a 

mortalidade Infantil 

Apesar do crescimento da população nas regiões em vias de 
desenvolvimento, o número de mortes de crianças com menos 
de cinco anos diminuiu de 12,7 milhões em 1990 para quase 
seis milhões em 2015 a nível global. 

Objetivo 5 – Melhorar a Saúde 
das Gestantes 

Desde 1990, a mortalidade materna diminuiu em 45% a nível 
mundial, e a maioria da redução ocorreu desde 2000. 

 
 

Objetivo 6 – Combater a AIDS, 
a malária e outras doenças 

- As novas infecções por VIH diminuíram em cerca de 40% entre 
2000 e 2013, de cerca de 3,5 milhões de casos para 2,1 
milhões; 
- Mais de 6,2 milhões de mortes por malária foram evitadas 
entre 2000 e 2015, principalmente em crianças com menos de 
cinco anos de idade na África Subsariana. A taxa de incidência 
da malária a nível mundial diminuiu em cerca de 37% e a taxa 
de mortalidade em 58%; 
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- A taxa de mortalidade devido à tuberculose caiu 45% e a taxa 
de prevalência diminuiu 41% entre 1990 e 2013. 

 
 

Objetivo 7 – Qualidade de Vida 
e Respeito ao Meio Ambiente 

Desde 1990, as zonas protegidas terrestres e marinhas em 
muitas regiões aumentaram substancialmente. Na América 
Latina e nas Caraíbas, a cobertura de zonas protegidas 
terrestres aumentou de 8,8% para 23,4% entre 1990 e 2014; 
Globalmente, 147 países alcançaram a meta da água potável, 
95 países alcançaram a meta do saneamento e 77 países 
alcançaram ambas. 

Objetivo 8 – Todo Mundo 
Trabalhando pelo 
Desenvolvimento 

A ajuda pública ao desenvolvimento dos países desenvolvidos 
aumentou em 66% em termos reais entre 2000 e 2014, 
chegando aos 135,2 milhões de USD; 
Em 2014, 79% das importações dos países em desenvolvimento 
para os países desenvolvidos entraram isentas de impostos 
aduaneiros, acima dos 65% de 2000. 

Fonte: Adaptado de Relatório Sobre os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (2015). 

 

 Após os importantes resultados da Agenda 21 em um curto espaço de tempo, 

no ano de 2015 os Chefes de Estado e dos Governos Mundiais se reuniram 

novamente e resolveram ampliar os ODM’s. Desta vez, foram analisados diversos 

problemas mundiais emergentes, onde surgiu uma nova agenda chamada de 

Agenda 2030, nela foram definidos17 objetivos que são apresentados na Figura 2. 

Esses objetivos estão focados no desenvolvimento sustentável e proteção dos 

direitos humanos (AGENDA 2030, 2018). 

 

Figura 2–Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

 
Fonte: Nações Unidas no Brasil (2018). 

 

Levando em consideração as dificuldades que cada país enfrenta para 

conseguir alcançar algumas das metas da Agenda 2030, mas tomando como base 

os resultados da Agenda 21, é possível dizer que há grandes expectativas quanto ao 

avanço da sustentabilidade, porém, para que isso se efetive será necessário que 

cada região consiga o máximo de apoio da sociedade, podendo assim, dar 

continuidade na transformação positiva e digna da vida das pessoas. 

Diante do exposto se verifica que nos últimos anos muito se fala sobre o 

desenvolvimento em sua forma sustentável e como colocá-lo em prática. Nesse 

sentido, o desenvolvimento sustentável se trata de um processo dinâmico e de longo 
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prazo, que exige diversas ações inovadoras e integradas no contexto ambiental, 

social, político e econômico. Não se trata somente de reciclar e evitar o desperdício, 

mas também, respeitar e aproveitar os limites e os recursos disponíveis em cada 

território (KRONEMBERGER, 2003). 

O desenvolvimento sustentável passou a existir a partir das necessidades de 

não agredir os recursos naturais, ou seja, devido aos estragos já causados à 

natureza pela população(KNOREK et al., 2015). Nesse contexto a sociedade se viu 

obrigada a adotar meios menos agressivos para o meio ambiente e para o 

desenvolvimento dos territórios em suas dimensões ecológicas e humanas. 

 

2.1.4 Dimensões da Sustentabilidade 

 
Em sua abordagem tradicional o desenvolvimento sustentável abrange três 

dimensões principais: econômica, social e ambiental, que de certa forma são 

interligadas uma a outra. Organizações mundiais como a ONU e União Européia 

adotam essas dimensões para construção das análises relacionadas ao tema. No 

Brasil o IBGE adota quatro dimensões para análise do desenvolvimento sustentável: 

econômica, social, ambiental e institucional. Conforme Froehlich (2014, np). 

 
O desenvolvimento sustentável contempla três dimensões, a econômica, a 
social e a ambiental, apoiadas numa dimensão considerada transversal a 
todo este processo que é a dimensão institucional composta pelas formas 
de governo, legislação, organizações e sociedade civil, pois são 
considerados agentes aceleradores do processo de desenvolvimento.  
 

 Assim no âmbito das organizações mundiais em geral, as dimensões 

econômica, social e ambiental formam o tripé da sustentabilidade. Nesse sentido,é 

fácil de explicar a base conceitual da sustentabilidade, porém,difícil de implementar, 

pois tem como objetivo a garantia da permanência da base natural, mesmo com as 

modificações trazidas pela modernização da infraestrutura, pelas mudanças 

econômicas e da sociedade em geral (ALMEIDA, 2002). Assim, fica difícil ou quase 

impossível analisar separadamente essas áreas. Porém, alguns autores em suas 

biografias estendem as dimensões da sustentabilidade (FROEHLICH, 2014). 

 Para planejar o desenvolvimento de forma sustentável Sachs (1993) sugere 

que sejam consideradas concomitantemente cinco dimensões: social, ecológica, 

espacial,econômica e cultural. Já John Elkington (1997) enfatiza fatores econômicos, 

sociais e ambientais. Spangerberg e Bonniot (1998) apresentam a dimensão 
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institucional, econômica, social, ambiental. Catalisa (2003) apresenta sete 

dimensões: social, ambiental, ecológica, espacial, econômica, cultural e 

política.Pawlowski (2008) indica sete dimensões: social, ecológica, econômica e 

legal, técnica e política.  

Enquanto Werbach (2010) trabalha que a sustentabilidade tem quatro 

dimensões do mesmo modo importantes:social, econômica, ambiental e, cultural.  

No Quadro 3verifica-seque entre esses autores são apresentadas três dimensões 

em comum: econômica, social e ambiental (FROEHLICH, 2014). 

 

Quadro 3–Dimensões da sustentabilidade 

Autores Dimensões Ênfase 

Sachs (1993) 
 

Econômica, Social, Ecológica, Cultural e 
Espacial 

Contexto global 
 

OECD (1993)  
Econômica, Social, Ambiental e 

Institucional 
Contexto global 

Elkington (1997)  
Econômica, Social e Ambiental Contexto organizacional 

 

Spangerber e 
Bonniot (1998)  

Econômica, Social, Ambiental e 
Institucional 

Contexto organizacional 
 

Catalisa (2003)  
 

Econômica, Social, Ambiental, Cultural, 
Espacial, Política e Ecológica 

Contexto global 
 

Pawlowski (2008)  
 

Econômica, Social, Ambiental, Moral, 
Legal, Técnica e Política 

Contexto global 

Werbach (2010)  Econômica, Social, Ambiental, Cultural Contexto organizacional 

Fonte: Adaptado de Froehlich (2014). 

 

Desse modo é possível analisar e caracterizar a sustentabilidade a partir de 

diferentes dimensões. No entanto, só é possível analisar o desenvolvimento 

sustentável por meio de um sistema de dimensões, não sendo possível isolá-las, 

pois nesse caso elas são interdependentes (FIALHO et al.,2008). Assim, o ponto de 

partida das análises de sustentabilidade é o agrupamento de dimensões que 

expressem efetivamente características da sociedade avaliada (PRESCOTT-ALEN, 

2001). 

No entanto existem diferentes enfoques para as dimensões de 

sustentabilidade, e isso decorre de pontos de vista diferenciados que os autores têm 

sobre a mesma questão.No Quadro 4são elencadas as principais características de 

seis dimensões da sustentabilidade. 

 
Quadro 4– Características das Dimensões da Sustentabilidade 

Dimensão Características 

 
 

Eficácia econômica,avaliadas em termos macrossociais e não apenas na 
lucratividade empresarial, desenvolvimento econômico Intersetorial 
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Econômica 
 

equilibrado; capacidade de modernização contínua dos instrumentos de 
produção; razoável nível de autonomia na pesquisa científica e 
tecnológica; inserção soberana na economia internacional. 

 
 
 

Social 

Abrange a necessidade de recursos materiais e não materiais, 
objetivando maior equidade na distribuição da renda, de modo a melhorar 
substancialmente os direitos e as condições da população, reduzindo-se 
o índice de GINI², ampliando-se a homogeneidade social; a possibilidade 
de um emprego que assegure qualidade de vida e igualdade no acesso 
aos recursos e serviços sociais. 

 
Ambiental/Ecológica 

Preservação dos recursos naturais na produção de recursos renováveis e 
na limitação de uso dos recursos não renováveis; limitação do consumo 
de combustíveis fósseis e de outros recursos esgotáveis ou 
ambientalmente prejudiciais, substituindo-os por recursos renováveis e 
inofensivos; redução do volume de resíduos e de poluição, por meio de 
conservação e reciclagem; autolimitação do consumo material; utilização 
de tecnologias limpas; definição de regras. 

Cultural 
Respeito à cultura de cada local; garantindo continuidade e equilíbrio 
entre a tradição e a inovação. 

Espacial 

Busca de equilíbrio na configuração rural-urbana e melhor distribuição 
territorial dos assentamentos humanos e atividades econômicas; 
melhorias no ambiente urbano; superação das disparidades inter-
regionais e elaboração de estratégias ambientalmente seguras para 
áreas ecologicamente frágeis a fim de garantir a conservação da 
biodiversidade e do ecodesenvolvimento. 

Institucional 

Refere-se às estratégias políticas adotadas pelas autoridades 
governamentais para a promoção do desenvolvimento sustentável. O 
papel dos políticos é fundamental para legitimar e regular as ações de 
desenvolvimento sustentável. Verifica a evolução da democracia 
representativa para sistemas descentralizados e participativos, a 
construção de espaços públicos comunitários, maior autonomia dos 
governos locais e descentralização da gestão de recursos. 

Fonte: Adaptado de Froehlich (2014). 

 

Assim, as dimensões são apresentadas num contexto global e dessa 

forma,assumem o papel de componentes do conceito do fenômeno 

“desenvolvimento sustentável”, auxiliando no processo de avaliação do fenômeno. 

Sendo que o processo de avaliação do desenvolvimento sustentável é composto por 

indicadores que sejam capazes de expressar as condições do recorte territorial a ser 

estudado, trazendo consigo os traços e particularidades do território. 

 

2.2 INDICADORES 

 

Um indicador trata-se de uma representação ou categoria de análise de uma 

estatística bruta, são utilizados para diversos tipos de análises e avaliação, e podem 

ser considerados isoladamente ou combinados entre si. 

Segundo Ferreira, Cassiolato e Gonzalez (2009, p.24),  

O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de 
significado particular e utilizada para organizar e captar as informações 
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relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação. É um 
recurso metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do 
aspecto observado. 

Para que a análise de um determinado objeto de observação apresente um 

resultado efetivo, são de extrema importância a escolha e definição do conjunto de 

indicadores que melhor representem o objeto observado. 

 

2.2.1 Indicadores de Sustentabilidade 

 

Para que a discussão sobre sustentabilidade saia do escopo teórico para o 

prático é necessário definir uma forma de medi-la, quantificá-la e qualificá-la. Essa 

forma precisa ser definida no sentido de identificar informações relevantes que 

sejam capazes de esclarecer a relação entre sociedade e meio ambiente por meio 

da existência de estratégias de desenvolvimento que sejam sustentáveis. (RIBEIRO, 

2000 citado por Benetti 2006). Assim, uma forma de medir a sustentabilidade é o uso 

de indicadores capazes de agrupar, quantificar, qualificar e sintetizar um conjunto de 

informações referentes à realidade analisada. E nesse se configura um conjunto de 

indicadores de sustentabilidade. 

Os indicadores de sustentabilidade começaram a ser utilizados como forma de 

avaliar as ações de organizações internacionais e de governos na década de 70, 

mais especificamente na avaliação de ações na área ambiental (FRANCA, 2001). 

Nas últimas duas décadas a utilização de indicadores de sustentabilidade para 

pesquisas e análises realizadas por órgãos governamentais, não governamentais, 

institutos e universidades cresceu significativamente (MARZALL; ALMEIDA, 1998). E 

por esse motivo vários autores contribuíram ao longo das últimas décadas para a 

definição do conceito de indicador de sustentabilidade que é apresentado no Quadro 

5. 

 

Quadro 5–Evolução dos conceitos de indicadores de sustentabilidade: 1991 – 2012 

Ano Autor Conceito 

1991 Mueller Instrumentos valiosos para descrever e acompanhar as 
condições do meio ambiente de um país ou região. 

1996 Opschoor; Reijnders 
apud Gilbert 

Podem ser divididos em dois tipos: de pressão e impacto. 

1996 Azar; Holmberg; 
Lindgren 

Devem ser formulados de acordo com os princípios gerais ou 
condições de sustentabilidade.  

1998 Meadows 
Indicadores de sustentabilidade devem ser mais que 
indicadores ambientais; eles devem ser sobre tempo e/ou 
novos começos.  



32 
 

1999 Bossel 
Quantifica e simplifica fenômenos e realidades complexas a 
uma gerenciável quantidade de informações significativas, 
alimentando o processo decisório e direcionando ações.  

2000 Valentin; Spangenberg 

Os indicadores representam uma informação importante 
para que haja sucesso no acompanhamento do 
desenvolvimento de uma comunidade, em um amplo 
processo de diálogo.  

2003 Yuan et al. 
Serve para orientar o Desenvolvimento Sustentável; é 
utilizado em nível da comunidade (local) para ser comparado 
ao nível nacional.  

2005 Pintér; Hardi; 
Bartelmus 

São sustentados e direcionados para a crescente 
necessidade de produção de informações regulares com 
qualidade, com melhor resolução espacial e temporal.  

2006 Bellen 

Referem-se fundamentalmente a valores estabelecidos ou 
desejados pelas autoridades governamentais ou obtidos por 
um consenso social: são utilizados dentro de um senso 
normativo, um valor técnico de referência.  

2010 Tanguayet al. 

Um meio cada vez mais utilizado pelas administrações 
públicas para consolidar suas estratégias de 
Desenvolvimento Sustentável, permitindo avaliações 
tangíveis e monitoramento.  

2011 Shenet al. 
Ajudam a determinar estratégias bem-sucedidas e políticas 
direcionadas à realização dos objetivos da sustentabilidade.  

2012 Moldan; Janoušková; 
Hák 

Explora a expressão quantitativa dos vários aspectos da 
sustentabilidade ambiental.  

2012 Dahl 

É apenas uma ferramenta, dentre outros fatores que podem 
influenciar um processo político. Seu efeito mais significativo 
é tornar um problema visível. 

Fonte: Adaptado de Batalhão, (2013). 

 

Os indicadores de sustentabilidade podem ser utilizados para estudo, análise 

e acompanhamento do desenvolvimento sustentável, no sentido de quantificar e 

qualificar os fenômenos que acontecem em realidades complexas. 

De modo geral, os indicadores de sustentabilidade ao longo dos anos estão 

em um grande processo evolutivo positivo, onde tem se tornado cada vez mais 

utilizado pelos agentes de monitoramento. Porém, para que os indicadores de uma 

região sejam confiáveis os dados apresentados devem ser considerados coerentes, 

relevantes, de fácil entendimento e importante para as tomadas de decisões 

relacionadas aos projetos dos órgãos.Embora haja esforços para melhorar os 

índices sustentáveis, nos dias de hoje ainda existem desafios, pois deriva fazer 

alianças entre a sociedade diversas entidades, governo, órgãos nacionais e 

internacionais e o setor privado, ou seja, além de unir essas organizações é preciso 

alcançar esforços científicos e tecnológicos. 

Os indicadores de desenvolvimento sustentável“[...] podem ser definidos 

como ferramentas metodológicas que permitem transmitir informações técnicas de 

uma forma sintética, conservando o significado original dos dados, aceitando, 
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dependendo do objeto estudado, apenas as variáveis que melhor espelham os 

objetivos da pesquisa” (BATALHÃO, 2013). São aqueles indicadores que divulgam 

avanços e retrocessos relativos à produção econômica, à equidade social, à 

qualidade de vida, ao desenvolvimento institucional e participativo e à conservação 

ambiental. (MEADOWS, 1998). 

Segundo IBGE (2015, p.23) “Os indicadores de desenvolvimento sustentável 

são instrumentos essenciais para guiar a ação e subsidiar o acompanhamento e a 

avaliação do progresso alcançado rumo ao desenvolvimento sustentável”. Entre as 

funções dos indicadores de sustentabilidade estão à avaliação de condições e 

tendências; a comparação entre lugares e situações; a avaliação de condições e 

tendências em relação às metas e aos objetivos; prover informações de advertência; 

e antecipar futuras condições e tendências (TUNSTALL apud BELLEN, 2006). 

Os indicadores exercem sua função de indicar caminhos para análises 

voltadas à avaliação, discussão e percepção da sustentabilidade, contudo à que se 

reconhecer que os indicadores por si só não podem ser empregados como única 

forma de solucionar todas as problemáticas que estão presentes no 

desenvolvimento sustentável, visto que assim como a utilização dos mesmos trazem 

benefícios, também trazem limitações que podem ser verificadas no Quadro 6. 

Quadro 6–Benefícios e limitações da utilização de indicadores de desenvolvimento sustentável 
Benefícios Limitações 

a) Avaliação dos níveis de desenvolvimento 

sustentável; 

b) Capacidade de sintetizar a informação de 

caráter técnico/científico; 

c) Identificação das variáveis-chave do sistema; 

d) Facilidade de transmitir a informação; 

e) Bom instrumento de apoio à decisão e aos 

processos de gestão ambiental; 

f) Sublinhar a existência de tendências; e, 

g) Possibilidade de comparação com padrões 

e/ou metas pré-definidas.  

a) Inexistência de informação base; 

b) Dificuldades na definição de expressões 

matemáticas que melhor traduzam os 

parâmetros selecionados; 

c) Perda de informação nos processos de 

agregação dos dados; 

d) Diferentes critérios na definição dos limites de 

variação do índice em relação às imposições 

estabelecidas; 

e) Ausência de critérios robustos para seleção 

de alguns indicadores; e, 

f) Dificuldades na aplicação em determinadas 

áreas como o ordenamento do território e a 

paisagem.  

Fonte: Adaptado de Batalhão (2013). 
 

Os indicadores de desenvolvimento sustentável desempenham uma função 

importante na elaboração de ações e direcionamento dos processos decisórios na 

implementação e monitoramento das políticas públicas destinadas ao 

desenvolvimento sustentável. De acordo com Bellen (2006, p,45) “[...] os indicadores 
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são de fato um modelo de realidade, mas não podem ser considerados a própria 

realidade; entretanto, devem ser analiticamente legítimos e construídos dentro de 

uma metodologia coerente de mensuração”. 

Nesse sentido os indicadores de desenvolvimento sustentável fornecem uma 

visão geral do progresso de um determinado território, tomando como base para 

construção desses indicadores diferentes temas separados em quatro dimensões 

que são apresentadas no Quadro 7.Por meio deles, pode-se formar um diagnóstico 

sobre esse território, no sentido de avaliar se está ocorrendo ou não crescimento e 

consequentemente o desenvolvimento.  

 
Quadro 7– Dimensões dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) 

Dimensão Descrição Temas Relacionados 

Ambiental 

Trata dos fatores de pressão e impacto, e está 
relacionada aos objetivos de preservação e 
conservação do meio ambiente, considerados 
fundamentais para a qualidade de vida das 
gerações atuais e em benefício das gerações 
futuras. 

- Atmosfera 
- Terra 
- Água doce 
- Oceanos 
- Mares 
- Áreas costeiras 
- Biodiversidade 
- Saneamento 

Social 

Correspondem especialmente aos objetivos 
ligados à satisfação das necessidades 
humanas, a melhoria da qualidade de vida e a 
justiça social. Procuram retratar o nível 
educacional, a distribuição da renda, as 
questões ligadas à equidade e às condições 
de vida da população. 

- População 
- Trabalho e rendimento 
- Saúde 
- Educação 
- Habitação 
- Segurança 
 

Econômica 

Trata de questões relacionadas ao uso e 
esgotamento dos recursos naturais, à 
produção e gerenciamento de resíduos, ao 
uso de energia e ao desempenho 
macroeconômico e financeiro do País. É a 
dimensão que se ocupa da eficiência dos 
processos produtivos e das alterações nas 
estruturas de consumo orientadas a uma 
reprodução econômica sustentável de longo 
prazo. 

- Quadro econômico 
- Padrões de produção 
- Consumo 
 

Institucional 

Diz respeito à orientação política, capacidade 
e esforço despendido por governos e pela 
sociedade na implementação das mudanças 
requeridas para uma efetiva implementação 
do desenvolvimento sustentável. 

- Quadro institucional 
- Capacidade institucional 
 

Fonte: Adaptado de IBGE (2015). 

 

2.2.2 Indicadores Ambientais 

 

Os indicadores ambientais demonstram dados estatísticos selecionados que 

sintetizam alguns aspectos sobre a condição do meio ambiente, dos recursos 
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naturais e de atividades humanas relacionadas a esses recursos (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2017). Esses indicadores representam a qualidade ambiental e 

dos recursos naturais e servem para delinear ações políticas institucionais 

ambientais.  

Os indicadores ambientais são considerados conceitos instrumentais que 
devem estar agregados a objetivos sociais e, para tanto, torna-se 
necessária a colaboração de cientistas e técnicos que analisem os dados 
ambientais, bem como de políticos e instituições que deles se utilizem para 
propor políticas ambientais oportunas.(DÍAZ- MORENO, 1999 citado por 
BENETTI, 2006, p. 57). 

 
No Brasil o Ministério do Meio Ambiente (MMA) tem como estratégia a 

divulgação de informações ambientais e por isso publicou por meio da Portaria nº 

176, de 9 de maio de 2017, o Plano de Dados Abertos do Ministério do Meio 

Ambiente (PDA – MMA). O objetivo do PDA é “contribuir para a criação de uma nova 

dinâmica na disponibilização, integração e compartilhamento de dados e 

informações ao cidadão” (MMA, 2018, on-line). 

Atualmente o MMA disponibiliza as informações ambientais por meio dos 

projetos: Inventário de Dados; Indicadores Ambientais; Plano de Dados Abertos; 

Informações Ambientais ODS/MMA; e Sistema Nacional de Informações sobre Meio 

Ambiente (SINIMA). Sendo este último um sistema que é considerado pelo MMA 

como uma plataforma de informações integradas e de compartilhamento de 

informações ambientais entre os sistemas de informação existentes e, conforme o 

IBGE (2015) atualmente o sistema é composto por 19 indicadores. 

 

2.2.3 Indicadores Sociais 

 

 Os indicadores de natureza social estão relacionados à avaliação do nível de 

bem-estar geral e de qualidade de vida da população, no que diz respeito a aspectos 

demográficos, educação, habitação, renda, saúde, segurança, trabalho, e, 

transporte. 

Um Indicador Social é uma medida em geral quantitativa dotada de 
significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou 
operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico (para 
pesquisa acadêmica) ou pragmático (para formulação de políticas). É um 
recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um 
aspecto da realidade social sobre mudanças que estão se processando na 
mesma. (JANNUZZI, 2006, p.15). 
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 Encontra-se uma vasta lista de indicadores de natureza social para avaliação 

e análise do bem-estar e qualidade de vida da população. Estes normalmente são 

separados por áreas temáticas, como é apresentado no Quadro 8. 

 
Quadro 8– Principais Indicadores Sociais 

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPAIS INDICADORES SOCIAIS 

Demográficos e de Saúde 

Taxa de natalidade, taxa de crescimento 
demográfico, carga de dependência de crianças 
e idosos, taxa de urbanização, taxa de 
mortalidade infantil, esperança de viver ao 
nascer, taxa de proporção de óbitos por causas, 
morbidade e atendimento à saúde, desnutrição, 
coeficientes técnicos de recursos. 

Educacionais e Culturais 

Taxa de analfabetismo, escolaridade média, taxa 
de atendimento escolar, taxas de desempenho 
no sistema escolar (evasão e reprovação), 
coeficientes técnicos de recursos, acesso à 
informação e cultura, ciência e tecnologia. 

Mercado de Trabalho 

Taxa de participação, taxa de desemprego 
aberto e oculto, indicadores de estruturação do 
mercado de trabalho, rendimento médio do 
trabalho. 

Renda e Pobreza 

Renda ou PIB per capita, renda familiar média, 
índice de Gini para distribuição de renda, parcela 
de massa apropriada pelas famílias, posse de 
bens duráveis e classe socioeconômica, pobreza 
como insuficiência de renda, pobreza como 
carências múltiplas, custo de vida. 

Habitacionais e de Infraestrutura Urbana 
Proporção de domicílios adequados, taxa de 
cobertura dos serviços urbanos, infraestrutura de 
transporte. 

Qualidade de Vida e Meio Ambiente Subjetivos da qualidade de vida, criminalidade e 
homicídios, alocação do tempo, ambientais. 

Político-Sociais e de Opinião Pública 
Acesso a direitos, sindicalização e 
associativismo, comparecimento às eleições, 
percepção e opinião pública. 

Desenvolvimento e Pobreza Humano IDH, Índice de Pobreza Humana(IPH). 

Fonte: Adaptado de Jannuzzi, (2006). 

 

2.2 4 Indicadores Econômicos 

 

 Os indicadores de natureza econômica servem para medir o grau de riqueza 

de um determinado local. Conforme o Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão e a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (2010, p.28), 

os indicadores econômicos. 

Foram os primeiros a serem produzidos e por isso possuem uma teoria 
geral mais consolidada, não se restringem apenas a área pública e refletem 
o comportamento da economia de um país. No setor governamental são 
muito utilizados na gestão das políticas fiscal, monetária, cambial, comércio 
exterior, desenvolvimento e outras. No setor privado subsidiam decisões de 
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planejamento estratégico, investimentos, contratações, concorrência, 
entrada ou saída de mercados etc. 

 Nesse sentido, levando em consideração a avaliação com vistas à eficácia e 

efetividade de um programa faz-se necessário também à análise dos indicadores de 

natureza econômica. Sendo que, os mais utilizados nesses casos, são o Produto 

Interno Bruto (PIB) e o Produto Nacional Bruto (PNB). 

 O PIB foi criado por Simon Kuznets na década de 30,período anterior da 

Segunda Guerra Mundial onde se acreditava que era possível avaliar o quanto a 

nação estudada era rica.Hoje, a filosofia continua basicamente a mesma, porém, 

hoje o PIB é o principal mensurador de crescimento econômico, não somente de 

uma nação é sim podendo ser avaliado por cidade, estado, país ou até mesmo 

região. Trata-se da soma dos valores monetários agregados aos preços de mercado, 

as produções de bens ou serviços, a avaliação pode ser realizada de tempos em 

tempos, variando em mensal, trimestral, semestral ou anual. 

Para ROSSETTI (1979, p.164) o PIB trata do “Valor agregado, depurado das 

transações intermediárias e medido a preços de mercado, de todos os bens e 

serviços finais produzidos dentro do território econômico do país sob consideração”. 

Já Souza (1993) em seu livro Desenvolvimento Econômico complementa que 

 
O crescimento econômico é denominado pelo aumento da capacidade 
produtiva dos bens e serviços de uma nação, determinado pelo crescimento 
do PIB per capita, índice de crescimento da força de trabalho, produção da 
receita nacional e constituído pelo índice de crescimento do PIB per capita, 
pelo índice de crescimento da força de trabalho em um determinado período 
e aprimoramento da tecnologia. 
 

 A fórmula de cálculo do é PIB=C+I+G+(X-I). “C” significa a soma do consumo 

privado. “I” refere-se ao investimento total feito na região, estado ou país. “G” são os 

gastos do governo.“X” as exportações, deduzidas das importações (M). O PIB pode 

ter perspectivas e óticas diferentes, sendo elas, a de Despesa, de Rendimento e de 

Produção. Analisando dessas três formas será possível perceber os resultados das 

produções internas em um período de tempo. 

 Já para o PNB são consideradas as produções de uma área territorial 

independentemente de sua localização, ou seja, se uma empresa brasileira possui 

filial em outro país, suas produções comporão o resultado do PNB. Então o cálculo 

do PNB fica da seguinte forma PNB=PIB-RLEE+RLRE, que significa “Produto 
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Nacional Bruto = Produto Interno Bruto – Receita Líquida Enviada ao Exterior + 

Receita Líquida Recebida do Exterior”(BATALHÃO, 2013). 

 A diferença entre o PIB e o PNB são as riquezas enviadas ou recebidas do 

exterior. Onde o PIB só considera o que é produzido dentro de um determinado país 

ou território, por este motivo “interno”, já o PNB leva em consideração a 

nacionalidade da Pessoa Jurídica, pois desta forma os lucros vão para o país de 

origem e não onde está a filial, tornando o PNB dos países desenvolvidos maior do 

que seu próprio PIB, devido ao número de empresas espalhadas pelo mundo em 

forma de multinacionais. 

 
2.2.5 Indicadores Institucionais 

 
 A partir do ano2000, as análises de desenvolvimento sustentável 

incorporaram indicadores para monitoramento da dimensão institucional. Desde 

então têm surgido estudos que consideram o quadro institucional como uma 

dimensão importante nas avaliações de desenvolvimento sustentável. De acordo 

com Silva e Souza-Lima (2010) os indicadores institucionais tratam: 

 
Da orientação política e da capacidade e esforço despendidos para as 
mudanças requeridas em busca de uma efetiva implementação do 
desenvolvimento sustentável. Deve-se mencionar que essa dimensão 
aborda temas de difícil medição e que carece de mais estudos para seu 
aprimoramento. 

 

 Os indicadores da dimensão institucional aparecem em número reduzido e de 

forma não consensual entre os estudiosos e normalmente, o rol desses indicadores 

depende muito dos objetivos que cada pesquisar delimita na pesquisa. Esse fato 

acontece pela insuficiência de indicadores na dimensão institucional da 

sustentabilidade (BELLEN, 2005). Os indicadores institucionais são observados nos 

temas estrutura e capacidade institucional.  

 

2.3 MÉTODOS DE MENSURAÇÃO DE RESULTADOS DA SUSTENTABILIDADE 

 
A partir da década de 90 foram desenvolvidos e testados por organizações 

internacionais e nacionais, diversos métodos de mensuração e avaliação de 

resultados por meio de indicadores de sustentabilidade (BELLEN, 2004). 

Internacionalmente destacam-se os métodos: Ecological Footprint, o Dashboard of 
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Sustainability, e o Barometer of Sustainability. Traduzidos como Pegada Ecológica, 

Painel de Controle da Sustentabilidade e Barômetro da Sustentabilidade. 

A pegada ecológica é uma metodologia contábil ambiental que busca 

mensurar recursos que a natureza dispõe para o ser humano e mesmo que se retire 

uma parte dela, ela se renova, ou seja, se sustenta. Os primeiros estudos sobre o 

tema tiveram início em meados de 1990 por Mathis Wackernagel. Mas foi em 1996, 

após o lançamento do livro intitulado Our Ecological Footprint, traduzindo para 

“Nossa Pegada Ecológica” que o termo ganhou atenção. Rees e Wackernagel 

desenvolveram uma ferramenta capaz de medir o desenvolvimento 

sustentável.Quando se fala em pegada ecológica, as dimensões sociais, 

econômicas e institucionais não são levadas em consideração. Para que seja 

possível mensurar o desenvolvimento seria necessário calcular quantos hectares de 

terra são necessários para alimentar cada pessoa no planeta e verificar quanto de 

produção será necessário para não faltar alimento para a população (FROEHLICH, 

2014).A Figura 3apresenta a forma de mensuração de consumo dos recursos e a 

geração de resíduos medida pela pegada ecológica. 

 
Figura 3–Mensuração de dados pelo método pegada ecológica 

 
Fonte: Global Footprint Network, (2018). 

 

A pegada ecológica pode ser definida como o espaço de território 

ecologicamente produtivo imprescindível para produzir os recursos necessários e 
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para assimilar os detritos produzidos por uma população levando em consideração o 

modo de vida dessa população. Nesse sentido o embasamento teórico do método 

está relacionado “com a capacidade de carga que é definida como a capacidade 

máxima de produção que um sistema pode suportar de maneira indefinida no 

mesmo sistema” (BELLEN, 2006). 

Segundo o Relatório Living Planet Report (2006), relatório da Wolrd Wildlife 

Found, a pegada ecológica brasileira em 2003representava 383 milhões de hectares 

globais, resultando em uma pegada ecológica per capita de 2,1 hectares globais, 

sendo que a biocapacidade existente no território brasileiro era de 9,9 hectares 

globais per capita. Essa área equivale a uma reserva ecológica de 7,8 hectares 

globais per capita (GONDECK et al.,2011). 

Para fins de cálculo a pegada ecológica inclui somente os resíduos biológicos 

que a terra pode regenerar, então são considerados os grãos e vegetais, carne, 

peixes, madeira e fibras, energia renovável, abrangendo os segmentados da 

agricultura, pastagens, florestas, pesca, área construída e energia renovável (WWF 

BRASIL, 2008apudGONDECK et al., 2011). A Pegada Ecológica possui como 

fundamentos principais a sustentabilidade, a equidade e o Overshoot4. Esses 

fundamentos são apresentados no Quadro 9. 

 

Quadro 9–Fundamentos do método Pegada Ecológica 

 
 

Sustentável 

Este fundamento busca atender as necessidades das pessoas sem 
prejudicar o meio ambiente. Um exemplo sustentável são as hortas nas 
residências, onde são produzidos alimentos para consumo próprio, 
outro exemplo seria o reaproveitamento das águas das chuvas para 
lavar calçadas e veículos. 

 
 

Equidade 
 

Equidade entre gerações ao longo do tempo: a pegada mensura a 
extensão com que a humanidade usa os recursos naturais em relação à 
capacidade de regeneração da natureza; 
Equidade nacional e internacional em tempos atuais, dentro e entre 
nações: a pegada mostra quem consome quanto; 
Equidade entre espécies: a pegada mostra o quanto a humanidade 
domina a biosfera à custa de outras espécies. 

Overshoot Comparação da emissão de CO² coma real disponibilidade da natureza. 

Fonte: Adaptado de Gondek et al. (2011). 

 

 Levando em consideração a importância dos fundamentos é possível 

observar a necessidade da sociedade rever o modo de consumo, pois se a 

população não cuidar dos recursos da natureza em breve não haverá meios para 

                                            
4 Custas dos juros da natureza: Resultado do consumo de recursos e produção de dióxido de carbono 
a uma taxa menor do que o planeta é capaz de regenerar e reabsorver a cada ano(Global Footprint 
Network). 
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reverter os impactos negativos causados pelo consumo exagerado da sociedade. 

Ressalta-se que o cálculo pelo método pegada ecológica, considera somente a 

dimensão ambiental e não são incluídas as dimensões econômicas, sociais e 

institucionais (BELLEN, 2006). 

O Dashboard of Sustainability mais conhecido como Painel da 

Sustentabilidade teve seus primeiros estudos em 1990 e seus indicadores de 

sustentabilidade podem analisar dados de territórios nacionais e internacionais. Na 

época, para que fosse possível analisar vários indicadores de sustentabilidade,um 

grupo de estudiosos do mundo inteiro uniu-se a fim de originar estratégias para 

enriquecer os indicadores mundiais. Com o passar dos tempos o grupo desenvolveu 

melhorias na ferramenta de gestão sustentável incluindo as três dimensões: social, 

econômica e ambiental (BENETTI, 2006). 

O objetivo do painel de sustentabilidade pode ser explicado pela metáfora de 

um painel veicular que permite analisar diversos indicadores de diferentes óticas. E 

para avaliar os indicadores,as dimensões são representadas por cores, sendo verde 

um bom sinal, amarelo é necessária atenção e vermelho situação crítica.A Figura 

4apresenta a representação gráfica do método painel de sustentabilidade. 

 
Figura 4–Apresentação de dados pelo painel de sustentabilidade 

 
Fonte: Reis (2010). 

 

Trata-se de um método que possibilita a construção de um algoritmo de 

agregação e de apresentação gráfica, utiliza um sistema de pontos de 01, pior caso, 

até 1.000, para a melhor experiência existente para cada um dos indicadores de 
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cada uma das quatro dimensões, sendo que todos os outros valores são calculados 

através de interpolação linear entre estes extremos e, em alguns casos, onde não 

existem dados suficientes, utilizam-se esquemas de correção, tornando esse método 

eficiente (BELLEN, 2005). 

O Barometer of Sustainability conhecido como Barômetro de 

Sustentabilidade, por meio de uma escala de desempenho, permite delinear uma 

visão geral da conjuntura da sociedade e do meio ambiente possibilitando a 

comparação de diversos indicadores combinados de forma coerente para a 

composição de um sistema representativo da realidade a ser analisada (BELLEN, 

2005). A escala de desempenho para cada indicador tem valores de 0 a 100 e é 

dividida em cinco intervalos de 20 pontos cada. Cada intervalo representa uma 

condição para o desenvolvimento sustentável. As condições são: insustentável, 

potencialmente insustentável, intermediário, potencialmente sustentável e, 

sustentável (KRONEMBERGER et al 2004). O barômetro da sustentabilidade 

emprega as dimensões ecológica e social. 

O Quadro 10apresenta uma síntese comparativa entre os três métodos de 

mensuração de resultados da sustentabilidade expostos no texto. 

 
Quadro 10– Comparação dos métodos de mensuração sustentáveis 

Método Pontos Fortes Limitações 

Ecological Footprint 
(Pegada Ecológica) 

Relaciona área ecológica a 
consumo, o valor atribuído ao 
consumo de bens e serviços,pode 
revelar a renda média e padrão de 
consumo da sociedade. Possibilita 
a conscientização (BELLEN, 
2008). 

Complexidade do seu cálculo 
para tomada de decisão. Não 
inclui as dimensões social, 
econômica e institucional 
(BELLEN, 2008). 

Dashboard of Sustainability 
(Painel de Controle da 
Sustentabilidade) 

Propõe um índice agregado e 
utiliza as quatro dimensões: 
econômica, social, ambiental e 
institucional (BELLEN, 2008). 

Corre-se o risco de mascarar a 
sustentabilidade efetiva do 
desenvolvimento (BELLEN, 
2008). 

Barometer of Sustainability 
(Barômetro de 
Sustentabilidade) 

Avalia o progresso em direção a 
sociedades sustentáveis 
combinando diversos indicadores, 
por meio de uma escala de índices 
(PRESCOTT-ALLEN, 2005). 

Não possibilita ao público 
visualizar os subíndices e 
pesos atribuídos (VANBELLEN, 
2008). 

Fonte: Adaptado de Froehlich (2014). 

 
 No Brasil, o principal produtor de estatísticas relacionadas à 

sustentabilidade é o IBGE, que classifica os indicadores em: indicadores 

econômicos, indicadores sociais, indicadores ambientais e institucionais. Em 2002 o 

IBGE lançou a publicação “Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – Brasil 

2002”, e desde então realizou a publicação nos anos de 2004, 2008, 2010, 2012 e 
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2015. O intuito da publicação é disponibilizar à sociedade um conjunto de 

informações sobre a realidade brasileira, em suas dimensões ambiental, social, 

econômica e institucional. A referida publicação segue as orientações e 

recomendações da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável (CDS) da 

Organização das Nações Unidas (ONU), com adaptações às especificidades do país 

(IBGE, 2015). 

 
2.4 BARÔMETRO DA SUSTENTABILIDADE 

 

 O barômetro da sustentabilidade é uma ferramenta de avaliação desenvolvida 

por especialistas ligados ao International Union for Conservation of Nature (IUCN) e 

International Development Research Centre (IDRC), tendo como precursor o 

pesquisador Robert Presscott-Allen. Trata-se de um método elaborado por meio de 

um modelo sistêmico para avaliar o desenvolvimento sustentável mensurando as 

dimensões humana e ecológica (BELLEN, 2004). O barômetro da sustentabilidade 

apresenta como principais características: o fato de ser projetado para ser aplicado 

em diversos níveis geográficos nacionais, regionais, territoriais, provinciais e 

municipais que apresentem mais de 100 km²; capacidade de combinar indicadores 

(PRESCOTT-ALLEN, 2001); são utilizados indicadores expressos de forma numérica 

e que possam ser combinados de modo coerente entre as dimensões humana ou 

ecológica (LUCENA et al 2011); é considerado uma ferramenta de fácil manuseio 

que apresenta os resultados de forma simplificada (KRONEMBERGER et al2008). 

 Para Presscott-Allen (2001),o desenvolvimento sustentável acontece a partir 

da combinação do bem-estar humano com as condições de bem-estar ecológico e o 

autor destaca que por isso o método se apresenta como alternativa de comparação 

entre as questões ambientais e humanas.  

 

Para comparar o desenvolvimento humano e a conservação dos 
ecossistemas e manter o foco na melhoria de ambos, o bem-estar das 
pessoas e do ecossistema são considerados em conjunto, mas medidos 
separadamente. As informações são organizadas em dois subsistemas: 
pessoas e ecossistemas (PRESCOTT-ALLEN, 2001, p. 277). 

 
 Assim a metodologia de construção do barômetro da sustentabilidade é 

flexível,pois não delimita um número mínimo e nem máximo de indicadores para a 

sua composição, na escolha dos indicadores os pesquisadores levam em 

consideração a disponibilidade de informações, a construção das escalas de 
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desempenho e o recorte territorial da pesquisa. O barômetro da sustentabilidade é 

composto por duas dimensões: humana e ecológica. A dimensão humana é dividida 

em dois subsistemas: social e econômico. A dimensão ecológica é também é 

dividida em dois subsistemas: ambiental, e institucional. Para cada subsistema são 

definidos temas e a esses temas são agregados indicadores. São determinadas 

escalas de desempenho/performance para classificação dos indicadores 

em:insustentável, potencialmente insustentável, intermediário, potencialmente 

sustentável e sustentável(KRONEMBERGER, 2004). 

 

2.4.1 Estágios para Aplicação do Barômetro da Sustentabilidade 

 

 Para a aplicação do barômetro da sustentabilidade é necessário a realização 

de uma sequência de procedimentos que são definidos e realizados na forma de 

etapas e/ou estágios. Assim, a aplicação do barômetro segue um ciclo de sete 

estágios (GUIJT et al 2001) conforme é apresentado na Figura 5. A partir da 

realização da sequência dos estágios é possível justificar a escolha dos indicadores, 

a definição dos intervalos da escala de desempenho e os critérios de performance 

dessas escalas, destacando a importância e relevância dos indicadores para análise 

do desenvolvimento sustentável. 

 

Figura 5–Estágios para Aplicação do Barômetro da Sustentabilidade 

 
Fonte: Adaptado de Guijtet al. (2001). 

1 - Determinar a 
finalidade da avaliação

2 - Definição do sistema 
e das metas

3 - Esclarecimento das 
dimensões e critérios de 
performance/escalas de 

desempenho

4 - Escolha dos 
indicadores e critérios de 
performance/escalas de 

desempenho

5 - Recolhimento dos 
dados e mapeamento 

dos indicadores

6 - Agregação dos 
indicadores

7 - Revisão dos 
resultados e avaliação 

das implicações
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A realização de todos os estágios é determinante para que o resultado final da 

análise corresponda às expectativas do pesquisador. No estágio 01 são realizados 

procedimentos com o intuito de determinar a finalidade da avaliação e determinação 

de como será o desenvolvimento de todos os estágios. Esses objetivos serão 

alcançados por meio da realização de alguns questionamentos indicados no quadro 

12. Nesse estágio é importante que se definam os propósitos da avaliação e que se 

escolha a melhor escala para aplicação do método (BATALHÃO, 2013).  

No estágio 02 serão definidas a área geográfica de pesquisa, objetivos, metas 

e a verificação dos elementos humanos e ecológicos que devem ser levados em 

consideração. Por meio da identificação desses elementos a escolha dos 

indicadores ficará mais evidente e também as fontes de dados, a forma como os 

dados podem ser obtidos, como serão coletados e armazenados (PRESCOTT-

ALLEN, 2001). 

No estágio 03 são realizados esclarecimentos das duas dimensões para a 

construção do barômetro da sustentabilidade e os critérios de performance, a 

identificação dos elementos, subelementos e objetivos de cada dimensão. Cada 

dimensão agrupa os elementos que apresentam questões essenciais de 

caracterização das condições dos subsistemas humano e ecológico (BATALHÃO, 

2013).  

No estágio 04 realiza-se a escolha de indicadores representativos para a 

pesquisa e os critérios de performance que representados por padrões que o 

pesquisador julga alcançáveis e desejáveis para os indicadores escolhidos. Para 

Guijt al (2001) o indicador escolhido precisa ser mensurável, representativo, 

confiável e viável. No método barômetro da sustentabilidade é fundamental que 

sejam considerados três elementos: “i) igualdade de tratamento entre as pessoas; ii) 

escala de cinco setores; iii) facilidade de utilização” (PRESCOTT-ALLEN, 2001) 

apud BATALHÃO, 2013). Os setores apresentam intervalos de 20 pontos como é 

demonstrado no quadro 11. 

 
Quadro 11–Intervalos do barômetro da sustentabilidade 

Intervalo Desempenho Relação ao desenvolvimento 

0 – 20 Inaceitável Insustentável 

21 – 40 Indesejável Potencialmente insustentável 

41 – 60 Neutro ou em transição Intermediário 

61 – 80 Aceitável, objetivo quase alcançado Potencialmente sustentável 

81 – 100 Desejável, objetivo plenamente alcançado Sustentável 

Fonte: Adaptado de Prescott-Allen, (2001). 
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Para construção das escalas de desempenho de cada indicador são definidos 

limites por setor do barômetro da sustentabilidade. Conforme Prescott-Allen (2001) 

para a definição dos limites das escalas de desempenho devem ser considerados a 

taxa estimada sustentável, padrões internacionais ou nacionais, meta internacional 

ou nacional, opinião e julgamento técnico dos participantes da pesquisa.A escada de 

desempenho pode assumir valores crescentes ou decrescentes a partir do que é 

considerado ideal no intervalo de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido para 

alguns indicadores o melhor desempenho pode ser representado pelo menor valor, 

enquanto para outros, o melhor desempenho pode ser representado pelo maior 

valor.  

No estágio 05, realiza-se o mapeamento dos indicadores por meio dos 

aspectos que podem ser representativos à pesquisa, o recolhimento dos dados, a 

tabulação dos dados registrados, o cálculo da pontuação dos indicadores e a 

atribuição do grau aos mesmos. Para a realização desses procedimentos faz-se 

necessário a composição de um banco de dados próprio. 

 
Depois da elaboração das escalas de desempenho, são calculadas as 
pontuações para representação de seus valores na escala do Barômetro. 
Os valores dos indicadores são estabelecidos pela relação linear que ocorre 
a partir do momento em que se estabelece o valor mínimo e máximo para 
cada setor da escala como um todo. (BELLEN, 2006, p. 153 apud 
BATALHÃO, 2013, p.53). 

 

Para fazer a transposição do valor dos indicadores para atribuição do grau 

que identifica o nível de sustentabilidade Kronemberger et al (2008) sugere uma 

fórmula de interpolação linear simples entre a escala de Desempenho Local (DL) e a 

escala do Barômetro da Sustentabilidade (BS) é apresentada na Figura 6. 

 

Figura 6–Fórmula para cálculo do Grau (DL_x) na escala do barômetro da sustentabilidade 

 
Fonte: Adaptado de Kronemberger et al. (2008). 
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A fórmula para “a transposição do valor numérico do indicador para a Escala 

do Barômetro da Sustentabilidade, por meio de uma fórmula de interpolação linear 

simples” (BATALHÃO, 2013), independente da escala ser crescente ou decrescente. 

Após a atribuição do grau que define o nível de sustentabilidade do indicador, 

inicia-se o estágio 06, onde esses indicadores são agrupados em seus temas para 

cálculo da média do nível de sustentabilidade de cada tema, definindo o índice 

temático e consequentemente o índice de cada subsistema. 

Após a definição da média dos níveis de sustentabilidade dos subsistemas, 

são definidos os níveis de sustentabilidade de cada dimensão. Esses índices 

refletem uma mensuração do desenvolvimento sustentável por meio da interação 

entre sociedade e meio ambiente. Assim, os índices de sustentabilidade das 

dimensões expressam as condições de bem estar humano tratado por Prescott-Alen 

como Human Wellbeing Index (HWI).Nesse sentido “O Bem-Estar Humano é uma 

condição na qual todos os membros da sociedade são capazes de determinar e 

satisfazer suas necessidades e a ter grande variedade de opções e oportunidades 

para atingir todo seu potencial” (PRESCOTT-ALLEN, 2001, p.13) e o bem estar 

ecológico tratado por Prescott-Alen como Eco system Wellbeing Index (EWI) que 

“[...]é uma condição na qual o ecossistema mantém sua diversidade e qualidade – e 

assim sua capacidade de suportar as pessoas e o resto das vidas – e seu potencial 

de adaptação à mudanças fornece uma gama de opções e oportunidades para o 

futuro” (PRESCOTT-ALLEN, 2001, p.59). 

Determinados os índices de sustentabilidade das dimensões, elabora-se o 

gráfico bidimensional que demonstra as informações na forma de visualização 

gráfica do barômetro.  

 
O Barometer of Sustainability é uma ferramenta para a combinação de 
indicadores e mostra seus resultados por meio de índices. Os índices são 
apresentados com uma representação gráfica, facilitando a compreensão e 
dando um quadro geral do estado do meio ambiente e da sociedade. Assim, 
pode-se apresentar a dimensão principal de cada índice para realçar 
aspectos de performance que mereçam mais atenção, sendo adequada 
também para comparações entre diferentes avaliações (BELLEN, 2006, p. 
144). 

 

 Por meio do gráfico bidimensional que é apresentado na Figura 7é possível 

visualizar os níveis de sustentabilidade do bem-estar humano e do bem-estar 

ecológico. 
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Figura 7–Gráfico bidimensional do barômetro da sustentabilidade 

 
Fonte: Adaptado de Prescott-Allen, (2001). 
 

A visualização gráfica facilita a percepção dos usuários em relação aos 

resultados alcançados pela aplicação do método barômetro da sustentabilidade.  

 No estágio 07 é realizada a revisão dos resultados e a avaliação das 

implicações do método por meio do exame das ligações existentes entre os 

indicadores, padrões utilizados para construção e determinação das escalas de 

desempenho, identificação de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 

obstáculos a serem superados.A partir da explicação de cada estágio do método do 

barômetro da sustentabilidade foi possível elaborar o quadro 12. 

 

Quadro 12–Estágios do método barômetro da sustentabilidade 
Estágio Procedimentos Averiguação 

01 

-Determinação da finalidade da avaliação; 
-Determinação do desenvolvimento dos próximos 
estágios; 
-Debate e reflexão sobre a visão rumo à 
sustentabilidade; 
 

-Por que a avaliação é necessária? 
-Para quem se destina? 
-Quem irá utilizar os resultados? 
-Qual será o escopo da avaliação? 
-Como será realizada? 
-Como as tarefas necessárias serão 
realizadas e qual será a sequência 
das mesmas? 

02 

-Definição da área geográfica; 
-Definição do sistema de objetivos e metas; 
-Identificação de elementos relevantes (assuntos 
chaves ou preocupações). 

-Descrição do subsistema humano e 
ecológico da área geográfica; 
-Decisão de principais aspectos 
humanos e ecológicos a serem 
considerados. 

03 

-Esclarecimentos das cinco dimensões e critérios 
de performance; 
-Identificação dos elementos, subelementos e 
objetivos. 

-De acordo com o recorte territorial a 
ser estudado; 
-Dimensão – elemento (assunto 
chave) – subelemento (categoria 
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específica) 

04 
-Escolha de indicadores e critérios de 
performance; 
-Definição dos limites de cada intervalo. 

- O indicador deve ser mensurável, 
representativo, confiável e viável; 
- Os critérios de performance 
possibilitam a medição dos dados de 
forma que eles possam ser 
combinados. 

05 

-Mapeamento dos indicadores; 
-Recolhimento dos dados; 
-Tabulação dos dados registrados; 
-Cálculo da pontuação dos indicadores; 
-Atribuição do grau dos indicadores; 

-Os dados devem ser organizados 
conforme os critérios de 
performance adotados; 
-Estruturação do banco de dados 
próprio; 
-Construção de planilhas auxiliares; 
-Cálculo da média de pontuação e 
grau dos indicadores. 

06 

-Agregação dos indicadores; 
-Determinação do Human Wellbeing Index (HWI): 
índice de bem-estar humano; 
- Determinação do Eco system Wellbeing Index 
(EWI): índice de bem-estar ecológico. 
-Construção do gráfico bidimensional 

-Os indicadores são combinados 
conforme os subelementos; 
-Os valores dos subelementos 
geram o índice do elemento; 
-Os índices do elemento resultam no 
índice do subsistema. 

07 
-Revisão dos resultados; 
-Avaliação das implicações. 

-Exame das ligações existentes 
entre os indicadores, padrões, 
pontos fortes, pontos fracos, 
oportunidades e obstáculos. 

Fonte: Adaptado de Guij et al. (2001); Prescott-Allen (2001); Bellen (2006);Kronemberger et al. 
(2008); Batalhão (2013). 

 

Conforme Prescott-Allen (2001) devem ser revistas na avaliação do método: a 

forma de análise dos indicadores, os padrões adotados para determinação do 

desempenho desses indicadores e os dados levantados sobre os mesmos; a 

determinação dos elementos e áreas em que são necessárias melhorias; a sugestão 

de ações para que as melhorias sejam realizadas; o planejamento de ações 

prioritárias; e a revisão de políticas, programas e objetivos de projetos e metas. 

Ainda para o autor, o método barômetro da sustentabilidade é apenas um ponto de 

partida para a implantação de melhorias para a sociedade analisada.  

 

2.5 TERRITÓRIOS DA CIDADANIA 

 

Territórios da Cidadania é um programa lançado pelo Governo Federal em 

2008, tendo como objetivos, promover o desenvolvimento econômico e universalizar 

programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento 

territorial sustentável. O programa baseia-se na participação social e na integração 

de ações entre o governo federal, estados e municípios (PORTAL DA CIDADANIA, 

2015). 
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Levando em consideração todos os fatores a serem analisados em um 

determinado território para o seu desenvolvimento, o governo federal lançou o 

Programa Territórios da Cidadania. Conforme o Decreto Presidencial de 25/02/2008. 

[...] o Programa Territórios da Cidadania, a ser implementado de forma 
integrada pelos diversos órgãos do Governo Federal responsáveis pela 
execução de ações voltadas à melhoria das condições de vida, de acesso a 
bens e serviços públicos e a oportunidades de inclusão social e econômica 
às populações que vivem no interior do País. (Art. 1º, 2008, p. 1). 

O Programa Territórios da Cidadania tem como enfoque áreas 

economicamente mais deprimidas e com IDH inferior, e propõe ações de apoio às 

atividades produtivas, cidadania e direito e infraestrutura tendo o intuito de 

superação da pobreza e geração de trabalho e renda por meio de estratégias de 

desenvolvimento territorial sustentável, sendo que hoje o programa é composto por 

120 territórios, que foram divididos nos estados considerando os objetivos do 

programa.  

Assim, observa-se a necessidade de entender os critérios utilizados pelo 

governo federal para incorporar os municípios, além de definir os territórios. 

Conforme o artigo 3º do referido decreto, são critérios utilizados pelo governo federal 

para incorporar os municípios a um determinado Território da Cidadania: 

A escolha e priorização do território a ser incorporado ao Programa 
Territórios da Cidadania dar-se-ão pela ponderação dos seguintes critérios: 
I - estar incorporado ao Programa Desenvolvimento Sustentável de 
Territórios Rurais, do Ministério do Desenvolvimento Agrário; 
II - menor Índice de Desenvolvimento Humano - IDH territorial; 
III - maior concentração de beneficiários do Programa Bolsa Família; 
IV - maior concentração de agricultores familiares e assentados da reforma 
agrária; 
V - maior concentração de populações tradicionais, quilombolas e 
indígenas; 
VI - baixo dinamismo econômico, segundo a tipologia das desigualdades 
regionais constantes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, do 
Ministério da Integração Nacional; 
VII - convergência de programas de apoio ao desenvolvimento de distintos 
níveis de governo; (Redação dada pelo Decreto de 23 de março de 2009); 
VIII - maior organização social; e (Redação dada pelo Decreto de 23 de 
março de 2009); 
IX - maior concentração de municípios de menor IDEB - Índice de 
Desenvolvimento de Educação Básica. (Incluído pelo Decreto de 23 de 
março de 2009). 
Parágrafo único.  O critério descrito no inciso IX será utilizado para a 
incorporação de Territórios a partir de 2009. (Incluído pelo Decreto de 23 de 
março de 2009). (Art. 3º, 2008, p. 1-2). 
 

Essa divisão dos territórios deu-se conforme os critérios apresentados no 

artigo 3º do Decreto Presidencial que instituiu o Programa. Entre esses critérios, 
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para que o município fosse incorporado ao Programa, está o fato de o município 

estar vinculado ao Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário; menor Índice de Desenvolvimento Humano - 

IDH territorial; maior concentração de beneficiários do Programa Bolsa Família, entre 

outros. 

Assim, o PTC, por meio das ações propostas resultantes da integração entre 

o governo federal, estados e municípios, expressa uma das formas de 

desenvolvimento regional das localidades onde estão os municípios integrantes 

desses territórios. Na Figura 8é apresentado o ciclo de planejamento e gestão do 

programa. 

 

Figura 8–Ciclo de planejamento e gestão do Programa Territórios da Cidadania 

 
Fonte: MDA, (2009). 

 

O PTC é estruturado por três linhas de ações, a primeira é a linha de apoio à 

atividade produtiva, a segunda é a linha de acesso aos direitos e fortalecimento 

institucional e, a terceira está relacionada à infraestrutura, por isso, faz a junção de 

um conjunto de políticas públicas que são essenciais para assegurar a condição 

básica de cidadania às populações do meio rural e proporcionar sua participação na 

gestão social do desenvolvimento (PORTAL DA CIDADANIA, 2015).  

A estrutura constituída por essas três linhas de ações são ainda divididas em 

sete temas que possibilitam desenvolver ações territorializadas. “Na prática, essa 

política efetiva-se por meio de transferências diretas de recursos para projetos que 

se enquadram em três eixos específicos.” (KNOREK, 2016, p. 169), esses eixos 

seriam as três linhas de ações voltadas à redução das desigualdades sociais e 

desenvolvimento econômico da população dos territórios. 
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Assim, O PTC a partir das três linhas de ações, é considerado um programa 

que propicia o desenvolvimento regional dos territórios, desde que, haja a integração 

entre os órgãos que articulam essas políticas e colocam em execução as ações 

definidas a partir dos convênios celebrados com instituições e entidades (PORTAL 

DA CIDADANIA, 2015). Destacando que o programa 

Territórios da Cidadania não se limita em atacar problemas específicos com 
ações dirigidas. Ele combina diferentes ações de ministérios e governos 
estaduais e municipais, consolidando as relações federativas, tornando 
mais eficiente a ação do poder público nos territórios Por exemplo: serão 
desenvolvidas ações combinando os financiamentos do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) com a ampliação da 
assistência técnica; a construção de estradas com a ampliação do 
Programa Luz para Todos; a recuperação da infraestrutura dos 
assentamentos com a ampliação do Bolsa Família; a implantação de 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) com a ampliação dos 
programas Saúde da Família, Farmácia Popular e Brasil Sorridente; e a 
construção de escolas com obras de saneamento básico e a construção de 
cisternas. (MDA, 2008, n.p). 

 

Em sua versão inicial, o programa foi estruturado definindo sessenta 

territórios que foram distribuídos entre as regiões brasileiras da seguinte 

forma:região Norte 13 territórios; região Nordeste 29 territórios; região Sudeste 8 

territórios; região Centro-Oeste 5 territórios e; região Sul 4 territórios.Esta estrutura 

inicial do programa contemplou 17% dos municípios brasileiros totalizando 958 

municípios, que representam 14% da população brasileira que em números equivale 

a 24 milhões de habitantes, desses 27%, correspondem a população rural, atingindo 

1milhão de agricultores que desempenham atividades de agricultura familiar. O 

programa ainda contemplou 319,4 mil famílias assentadas pela reforma agrária, 350 

comunidades quilombolas, 149 terras indígenas e, 127,1 mil pescadores (MDA, 

2010) 

Confiante na redução das desigualdades sociais e regionais, no ano de 2010 

o governo federal ampliou o PTC para 120 territórios. O Quadro 13 apresenta a 

distribuição por regiões e alguns dados numéricos dos 120 territórios da cidadania. 

Quadro 13–Distribuição por regiões dos territórios da cidadania 

Região 
Nº de 

territórios 
Nº de municípios 

por território 
Área de 

abrangência(km²) 
População total 

Sul 10 244 155.980.40 3.468.545 

Sudeste 15 274 279.764.40 5.340.419 

Centro-Oeste 12 140 622.680.10 5.570.727 

Norte 27 254 2.685.462.80 9.085.218 

Nordeste 56 939 753.860.10 20.994.137 

Total 120 1851 4.527.747.80 44.459.046 

Fonte: Adaptado de Knorek, (2016); MDA (2015). 
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Assim, a partir de 2010 a Região Norte passou a ter 27 territórios; a região 

Nordeste 56 territórios; a região Sudeste 15 territórios; a região Centro-Oeste 12 

territórios e; a região Sul 10 territórios. (MDA, 2015)  

No estado de Santa Catarina são dois recortes territoriais denominados 

Território Planalto Norte e Território Meio Oeste Contestado. 

 

2.5 1 Caracterização dos Territórios da Cidadania Catarinenses 

 

Para o Estado de Santa Catarina, por meio do Programa Territórios da 

Cidadania, foram delimitados dois recortes territoriais formados por um conjunto de 

municípios com a mesma característica econômica e ambiental, identidade e coesão 

social, cultural e geográfica, ou seja, são dois Territórios da Cidadania denominados: 

Território Planalto Norte e Território Meio Oeste Contestado. A Figura 9apresenta a 

localização desses territórios. 

 
Figura 9–Localização dos Territórios da Cidadania em Santa Catarina 

 
Fonte: Adaptado de MDA (2016). 

 

O Território da Cidadania Planalto Norte (TCPN) foi implantado em 2009 e é 

composto por 14 municípios: Bela Vista do Toldo, Campo Alegre, Canoinhas, 
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Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Matos Costa, Monte Castelo, Papanduva, 

Porto União, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Três Barras.Conforme SIT (2016) o 

território abrange uma área de 10.466,70 km², o que representa 10,98% do território 

do estado. Dentre os municípios Canoinhas, Mafra, Porto União, Rio Negrinho, São 

Bento do Sul e Três Barras se destacam economicamente pela existência de 

indústrias madeireiras e papeleiras, os demais municípios têm a base da economia 

na produção agrícola, pecuária e comércio local. O território é cortado pela SC 302, 

SC 303, SC 451 e SC 453; e pela BR 116 e BR 280 (KNOREK, 2016).O IDH médio 

em 2010 é de 0,71, a população total em 2015 era de 357.082 habitantes desses 

84.430 que representava 23,64% da população vivendo na área rural, são 12.909 

agricultores familiares, 460 famílias assentadas e, 02 terras indígenas(PORTAL DA 

CIDADANIA, 2015).O quadro 14 apresenta a caracterização do TCPN. 

 

Quadro 14–Caracterização do TCPN 

Municípios IDH 
População 

urbana 

População 

rural 

Posição 

estadual 

Posição 

nacional 

Bela Vista do Toldo 0,675 847 5.157 264 2.545 

Campo Alegre 0,714 7.237 4.511 298 1.486 

Canoinhas 0,757 39.273 13.492 79 420 

Irineópolis 0,699 3.519 6.929 233 1.934 

Itaiópolis 0,708 10.737 9.564 207 1.665 

Mafra 0,777 41.318 11.594 36 157 

Major Vieira 0,690 2.961 4.518 253 2.182 

Matos Costa 0,657 1.465 1.374 281 2.964 

Monte Castelo 0,675 4.849 3.497 264 2.546 

Papanduva 0,704 9.184 8.744 222 1.776 

Porto União 0,786 28.266 5.227 21 87 

Rio Negrinho 0,738 36.348 3.498 132 823 

São Bento do Sul 0,782 71.234 3.567 25 113 

Três Barras 0,706 15.365 2.764 215 1.720 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 

 

A organização política e de governança do TCNP se constitui pela presença 

de três Agências de Desenvolvimento Regional (ADR) nas cidades de Canoinhas5 e 

Mafra6, o município de Matos Costa integra a ADR de Caçador7, e três associações 

de municípios, a Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina 

                                            
5 Abrange os seguintes municípios: Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Major Vieira, Porto 
União e Três Barras. 
6 Abrange os seguintes municípios: Campo Alegre, Itaiópolis, Mafra, Monte Castelo, Papanduva, Rio 
Negrinho e São Bento do Sul. 
7 Do Território da Cidadania Planalto Norte apenas o município de Matos Costa faz parte. 
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(AMUNESC)8, a Associação de Municípios do Planalto Norte Catarinense 

(AMPLANORTE)9 e a Associação de Municípios do Alto Valle (AMARP)10(JACOBS, 

2016). 

 O Território da Cidadania Meio Oeste Contestado(TCMO) foi implantado em 

2008 e é composto por 29 municípios: Abelardo Luz, Água Doce, Bom Jesus, 

Capinzal, Catanduvas, Coronel Martins, Entre Rios, Erval Velho, Faxinal dos 

Guedes, Galvão, Herval D’Oeste, Ibicaré, Ipuaçu, Joaçaba, Jupiá, Lacerdópolis, 

Lajeado Grande, Luzerna, Marema, Ouro, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, 

São Domingos, Treze Tílias, Vargeão, Vargem Bonita, Xanxerê e Xaxim. Conforme 

SIT (2016) o território abrange uma área de 8.288,10 km², o que representa 8,69% 

do território do estado. 

O território é cortado pela SC 155, SC 156, SC 479, SC 480 e SC 482; e pela 

BR 280 e BR 282. O IDH médio em 2010 é de 0,81, a população total em 2015 era 

de 271.996 habitantes desses 72.666 que representava 26,72% da população 

vivendo na área rural, são 13.155 agricultores familiares, 2.105 famílias assentadas 

e, 04 terras indígenas (PORTAL DA CIDADANIA, 2015). O quadro 15 apresenta a 

caracterização do TCMO. 

 

Quadro 15–Caracterização do TCMOC 

Municípios IDH 
População 

urbana 

População 

rural 

Posição 

estadual 

Posição 

nacional 

Abelardo Luz 0,696 9570 7530 242 2028 

Água Doce 0,698 3433 3528 237 1969 

Bom Jesus 0,718 1495 1031 185 1362 

Capinzal 0,752 17754 3015 95 508 

Catanduvas 0,714 8094 1461 198 1486 

Coronel Martins 0,696 685 1773 242 2027 

Entre Rios 0,657 928 2090 281 2964 

Erval Velho 0,723 2842 1510 175 1217 

Faxinal dos Guedes 0,758 7718 2943 76 400 

Galvão 0,708 2347 1125 207 1665 

Herval d’Oeste 0,758 18851 2388 75 401 

Ibicaré 0,708 1557 1816 207 1665 

Ipuaçu 0,660 1377 5421 278 2898 

Joaçaba 0,827 24924 2096 3 8 

Jupiá 0,719 1044 1104 183 1331 

Lacerdópolis 0,781 1160 1039 26 119 

                                            
8 Os municípios de Campo Alegre, Rio Negrinho e São Bento do Sul fazem parte da AMUNESC. 
9 Da AMPLANORTE fazem parte os municípios de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, 
Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Três Barras. 
10 O município de Matos Costas faz parte da AMARP. 
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Lajeado Grande 0,771 648 842 48 220 

Luzerna 0,789 4259 1341 19 71 

Marema 0,743 760 1443 115 695 

Ouro 0,774 4844 2528 42 185 

Ouro Verde 0,695 715 1556 245 2059 

Passos Maia 0,659 1099 3326 279 2924 

Ponte Serrada 0,693 7624 3407 250 2105 

São Domingos 0,765 6313 3178 59 289 

Treze Tílias 0,795 4715 1626 14 56 

Vargeão 0,686 1820 1712 259 2282 

Vargem Bonita 0,718 2677 2116 185 1362 

Xanxerê 0,775 39143 4985 39 178 

Xaxim 0,752 20967 4746 95 508 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010) 

 

O território tem como atividade econômica predominante a agricultura e 

destacam-se pela existência de indústrias agropecuárias os municípios de Herval 

D’Oeste, Joaçaba, Treze Tílias, Xanxerê e Xaxim (KNOREK, 2016). 

A organização política e de governança do TCMOC se constitui pela presença 

de três Agências de Desenvolvimento Regional (ADR) nas cidades de Joaçaba11, 

São Lourenço do Oeste12 e Xanxerê13 e, três associações de municípios, a 

Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)14, a Associação dos Municípios do 

Meio Oeste Catarinense (AMMOC)15 e, a Associação dos Municípios do Noroeste de 

Santa Catarina (AMNOROESTE)16. 

  

                                            
11Abrange os seguintes municípios: Água Doce, Capinzal Catanduvas, Erval Velho, Herval D’Oeste, Ibicaré, 
Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Ouro, Treze Tílias e Vargem Bonita. 
12 Fazem parte os municípios Jupiá, Galvão e Coronel Martins. 
13 Abrange os seguintes municípios: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuaçu, Lajeado 
Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos, Vargeão, Xanxerê e Xaxim. 
14 Abrange os seguintes municípios: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuaçu, Lajeado 
Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos, Vargeão, Xanxerê e Xaxim. 
15 Abrange os seguintes municípios: Água Doce, Capinzal Catanduvas, Erval Velho, Herval D’Oeste, Ibicaré, 
Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Ouro, Treze Tílias e Vargem Bonita. 
16 Os municípios Jupiá, Galvão e Coronel Martins participam da AMNOROESTE. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A atividade científica tem como finalidade a obtenção da verdade por meio da 

comprovação de hipóteses. As hipóteses servem para interligar a observação da 

realidade com a teoria científica que explica tal realidade. O caminho adequado para 

que essa ligação possa acontecer, é por meio de um método de trabalho que 

apresente um conjunto de atividades coerentes e sistemáticas no sentido de que o 

cientista possa detectar os possíveis erros ao longo da realização da pesquisa e 

auxiliá-lo na tomada de decisões, corroborando para o alcance dos objetivos 

(LAKATOS; MARCONI, 2009). Para a realização do presente estudo foram definidos 

os seguintes procedimentos metodológicos. 

 Quanto à corrente filosófica de investigação, a pesquisa se caracteriza pela 

abordagem positivista. O positivismo é tratado como a “metodologia mais ligada à 

reprodução do modelo das ciências exatas e naturais, ligando-se muito mais às 

formas de realidade, supondo-se suficiente adequação” (DEMO, 1987, p.103). Na 

percepção do positivismo é necessária a comprovação dos fatos.  

 
Nessa concepção, surge a necessidade da prova concreta, objetiva, clara, 
mensurável ou quantificável para que a academia científica aprove algo 
como uma descoberta científica. Dessa forma, o paradigma positivista conta 
com o apoio da estatística para que as variáveis sejam objetivamente 
medidas. Contudo, a sua característica mais marcante é a visão estática, 
fixa e fotográfica da realidade (BORGES; DALBERIO, 2007, on-line). 

 

 Nesse sentido, por apresentar os dados por meio da quantificação dos 

indicadores de desenvolvimento sustentável a partir de técnicas estatísticas a 

pesquisa pode ser caracterizada como positivista.  

Quanto à natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada, pois tem como 

finalidade gerar conhecimento e informações para aplicação prática no que diz 

respeito à solução ou redução dos problemas específicos territoriais que podem ser 

utilizados para formulação de estratégias de desenvolvimento sustentável nos 

territórios analisados. A pesquisa aplicada “objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e 

interesses locais” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.35). 

Quanto aos objetivos trata-se de pesquisa descritiva e explicativa. O propósito 

das pesquisas descritivas é a descrição das características de uma determinada 

população. Nesse tipo de pesquisa as características de populações ou fenômenos 
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são observadas, registradas, classificadas, analisadas e interpretadas sem 

interferência do pesquisador, enquanto que a pesquisa explicativa busca identificar 

o(s) motivo(s) que determinam ou colaboram para a ocorrência de fenômenos 

aprofundando o conhecimento sobre determinada realidade explicando a razão ou o 

porquê, das coisas acontecerem ou não (GIL, 2010; JUNG, 2004). De forma 

descritiva foram descritos dados relativos aos indicadores selecionados para análise 

dos Territórios da Cidadania Catarinenses em relação do fenômeno desenvolvimento 

sustentável. De forma explicativa foi realizada a comparação dos níveis de 

sustentabilidade dos territórios analisados em relação aos níveis brasileiros, em 

suas dimensões: ecológica e humana, apontando as possíveis razões pelas quais se 

chegou a esses níveis de sustentabilidade. 

 Quanto à abordagem do problema a pesquisa é quantitativa que “caracteriza-

se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 

quanto no tratamento delas por meio de técnica estatística [...]” (RICHARDSON, 

1999, p.70). Nesse sentido, os resultados da pesquisa serão quantificados 

empregando técnica estatística recorrendo à linguagem matemática por meio da 

interpolação linear simples para expor as relações existentes entre os indicadores de 

desenvolvimento sustentável na determinação dos níveis de sustentabilidade de 

cada território analisado. 

Quanto aos procedimentos a pesquisa classifica-se como bibliográfica e 

documental. A primeira se caracteriza quando a pesquisa é elaborada a partir de 

material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e 

materiais disponibilizados na internet. 

 

[...] esse tipo de pesquisa constitui parte da pesquisa descritiva ou 
experimental, quando objetiva recolher informações e conhecimentos 
prévios acerca de um problema para o qual se procura resposta ou acerca 
de uma hipótese que se quer experimentar. Por ser de natureza teórica, a 
pesquisa bibliográfica é parte obrigatória, da mesma forma como em outros 
tipos de pesquisa, haja vista que é por meio dela que tomamos 
conhecimento sobre a produção científica existente (BEUREN, 2006, p. 86). 

 

 A pesquisa documental se caracterizou por meio da técnica de coleta de 

dados, que foram coletados de livros, materiais, relatórios e documentos oficiais de 

órgãos públicos. Conforme FONSECA (2002, p.32): 

 
A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa 
bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica 
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utiliza fontes constituídas por material já elaborado, constituído basicamente 
por livros e artigos científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa 
documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 
tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, 
relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc.  
 

Desse modo foram utilizados dados estatísticos disponibilizados em meio 

eletrônico e sites oficiais de divulgação do Atlas Brasil, IBGE, IBGE Cidades, 

DATASUS, Detran/SC, MIDIC, MUNIC, SAGI e, SES/SC/SIM.  

 Quanto ao método de investigação o tipo de pesquisa é hipotético-indutivo por 

se tratar de uma pesquisa que parte de uma análise das características específicas 

dos Territórios da Cidadania Catarinense. O método indutivo parte do particular para 

o geral. De acordo com Fachin (2003, p.30): 

 
O método indutivo é um procedimento do raciocínio que, a partir de uma 
análise de dados particulares, encaminha-se para noções gerais. Neste 
caso, apresenta-se como forma ordenada do raciocínio dos dados 
singulares para uma verdade geral. O raciocínio parte da enumeração 
completa do grupo de um gênero para o alcance do conhecimento geral 
desse grupo, ou seja, a análise racional ocorre com elementos gerais; 
assim, a marcha do conhecimento principia com os elementos singulares e 
vai caminhando para os elementos gerais.  

 

Nesse sentido, a partir da realidade concreta observada nesses territórios 

decorre a generalização das constatações particulares e das considerações finais e 

sugestões que podem ser estendidas aos demais territórios que foram delimitados 

por meio do Programa Territórios da Cidadania. 

 Quanto ao método de cálculo foi aplicada a interpolação linear simples e para 

análise de dados foi utilizado o método barômetro da sustentabilidade.Os dados 

foram coletados, tratados e apresentados por meio de quadros, tabelas e gráficos. 

 

3.1 APLICAÇÃO DO BARÔMETRO DA SUSTENTABILIDADE 

 

3.1.1 Escolha dos Indicadores 

 

O barômetro da sustentabilidade é composto de duas dimensões: humana e 

ecológica. A escolha dos indicadores se baseou nos indicadores de sustentabilidade 

adotados pelo IBGE na publicação Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – 
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Brasil do ano de 2015, sendo acrescentados outros indicadores com 

representatividade para a realização da análise dos territórios. 

No presente estudo foram selecionados 40 indicadores que atenderam as 

características de ser mensurável, representativo, confiável e viável (GUIJT et al., 

2001). Os indicadores foram agrupados em 14 temas que compuseram 04 

subsistemas assim distribuídos: 9 indicadores ambientais, 18 sociais, 4 econômicos 

e 9 institucionais. A dimensão humana foi dividida nos subsistemas: social e 

econômico e a dimensão ecológica foi dividida nos subsistemas: ambiental e 

institucional. 

O principal critério adotado na escolha dos indicadores foi tentar diminuir o 

efeito individual de cada indicador no sentido de evitar qualquer tipo de tendência 

reunindo o maior número de indicadores possíveis em cada tema. Pois, quanto 

maior o número de indicadores, mais representativo, sólido e robusto é o resultado 

da aplicação do barômetro da sustentabilidade. Dos indicadores utilizados pelo IBGE 

alguns não foram considerados devido à falta de dados e a dificuldade de se 

estabelecer a escala de desempenho dos mesmos. 

 

3.1.2 Determinação das Escalas de Desempenho 

 

A elaboração das Escaladas de Desempenho (ED) teve como principal 

referência a metodologia utilizada por Kronemberger et al. (2008) na análise dos 

indicadores brasileiros de desenvolvimento sustentável com aplicação do Barômetro 

da Sustentabilidade (BS). Para determinação dos limites de intervalo na ED, a base 

de dados tomou como referência padrões internacionais, nacionais e dos estados 

brasileiros relacionados a cada indicador analisado. A escada de desempenho pode 

assumir valores crescentes ou decrescentes a partir do que é considerado ideal no 

intervalo de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido para alguns indicadores o 

melhor desempenho pode ser representado pelo menor valor, enquanto para outros, 

o melhor desempenho pode ser representado pelo maior valor. 

 

3.1.2.1 Indicadores ambientais 

 

O indicador número de veículos per capita indica o número de veículos de 

passeio por 1.000 habitantes (KRONEMBERGER et al., 2008). Esse indicador 
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contribui para dimensionamento da qualidade do ar em um território. As emissões 

veiculares são as principais fontes de poluição atmosférica nos grandes centros 

urbanos brasileiros (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -

CETESB, 2012). Assim, é possível dimensionar a qualidade do ar em uma cidade 

por meio do número de veículos. A escala de desempenho foi estabelecida com 

base na distribuição do número de veículos por 1.000 habitantes pelos países do 

mundo, e teve como fonte de dados o US Department of Energy.  

A vegetação que faz parte da paisagem da área urbana é chamada de 

arborização urbana, sendo formada por árvores que são plantadas linearmente nas 

calçadas na extensão das ruas e avenidas (COPEL, 2009). A arborização das vias 

públicas contribui significativamente para a qualidade do ar, auxilia no controle da 

poluição atmosférica e, reduz o nível de poluição visual e acústica nas cidades. Nas 

cidades a recomendação da OMS é de 12m² de área verde por habitante. Assim, 

tomando como base a recomendação da OMS para determinação da escala de 

desempenho, a cobertura arbórea das vias públicas que representem entre 41 a 

60%, estariam no nível ideal de sustentabilidade. 

Em relatório apresentado pela OMS em 2016, 92% da população mundial vive 

em regiões onde os índices de poluição são mais altos do que os determinados e, 

que em 2012, 3 milhões de mortes tiveram relação à exposição à poluição exterior 

do ar. O relatório não apresenta quais são os países com ar mais poluído, mas 

apresenta um mapa onde é possível verificar as regiões do globo terrestre onde a 

qualidade do ar é pior. Verifica-se que pela cor de destaque no mapa da Figura 10, a 

qualidade do ar é pior no sudeste da Ásia, no Mediterrâneo oriental e no Pacífico 

ocidental. A classificação das regiões considerou a concentração de partículas finas 

suspensas de menos de 2,5 micrometros17de sulfato, nitrato e fuligem no ar e, foi 

dividida em cinco escalas: ≤10 (muito baixa concentração); 10 – 15 (baixa 

concentração); 15 – 25 (média concentração); 25 – 35 (alta concentração); e >35 

(muito alta concentração). O Brasil tem coeficiente 11 enquadrando-se na escala de 

baixa concentração (WHO, 2016).  

                                            
17 Unidade de medida de comprimento e equivale a 10−6 = 0,000 001 (MIDIC/INMETRO, Portaria nº 
590, de 02 de dezembro de 2013). 
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Figura 10–Mapa da poluição mundial 

 
Fonte: WHO, (2016). 

 

A agrossilvicultura tem como objetivo o uso sustentável dos recursos 

produtivos combinando as espécies florestais com as culturas agrícolas e a pecuária 

com o intuito de melhorar o aproveitamento dos recursos naturais e a produção de 

alimentos (OECO, 2015). O indicador terras em uso agrossilvipastoril “apresenta a 

proporção de terras imediatamente disponíveis para a produção agrícola, a pecuária 

e a silvicultura, em determinado território” (IBGE, 2015). Neste indicador são 

identificadas as áreas de lavoura com forragens destinadas ao corte e na 

alimentação dos animais, permanentes, temporárias e, área para cultivo de flores, 

viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação. As áreas de matas e 

florestas plantadas. As pastagens naturais, plantadas e degredadas por manejo 

inadequado ou por falta de conservação e, plantadas em boas condições. E os 

sistemas agro florestais com áreas de espécies florestais variadas usadas para 

lavoura e criação de animais (IBGE Cidades, 2017). Na pesquisa o indicador foi 

composto pela razão de terras em uso em relação à área total do território e, foi 

determinado em termos percentuais. 

 No tema biodiversidade foram identificados dois indicadores. O indicador 

áreas protegidas,expressa “a dimensão e a distribuição espacial dos territórios que 

estão sob regime especial de proteção, particularmente as Unidades de 

Conservação” (IBGE, 2015). Na pesquisa o indicador foi determinado pelas áreas 

naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal. No Brasil a Lei nº 
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12.651/201218estabelece que nas propriedades rurais 20% da área total pode ser 

desmatada.Já o indicador vegetação natural considerou as matas e florestas 

naturais com exceção daquelas destinadas à preservação permanente e em 

sistemas agroflorestais. Definiu-se que se o indicador apresentar menos de 10%, as 

perdas de biodiversidade são significativas (KRONEMBERGER et al, 2008). 

Os indicadores do tema saneamento apresentam condições mínimas de 

habitação da população. Fazem parte desse grupo os indicadores: população em 

domicílios com água encanada; população em domicílios com banheiro e água 

encanada; e população em domicílios com coleta de lixo. Todos eles representam a 

proporção da população urbana e rural coma esses serviços básicos. Nesse tema 

ainda consta o indicador esgotamento sanitário adequado, por meio dele, é possível 

verificar a proporção da população que tem acesso a esgotamento sanitário 

apropriado no domicílio (IBGE, 2015). Por se tratar de serviços essenciais no 

domicílio considera-se como nível ideal de sustentabilidade uma cobertura de 100% 

e, admitindo que o nível mínimo tolerável seja de 70% para os indicadores 

relacionados ao acesso a rede geral de água; esgoto ou fossa séptica; e coleta de 

lixo (KRONEMBERGER et al.,2008).  

Após a seleção dos indicadores e definidas as fontes de dados para 

determinação das escalas de desempenho, no quadro 16, são apresentados os 

parâmetros para a elaboração das escalas de desempenho dos indicados da 

dimensão ambiental. 

 
Quadro 16–Parâmetros para elaboração das escalas de desempenho – Dimensão Ambiental 

Tema Indicador 
Valores de 

referência para a 
ED 

Interpretação 
do indicador na 

ED 

Fonte e ano dos 
dados utilizados 

para a 
construção dos 

IDS 

Atmosfera 

Número de 
veículos 

per capita (por 
1.000 hab.) 

Considerou-se que, 
em termos de 

qualidade do ar, um 
menor número de 
veículos por 1.000 

habitantes é 
ambientalmente 

melhor. 
Assumindo que o 

ideal para o nível de 
desenvolvimento 

sustentável é de até 
200 automóveis por 

Escala 
crescente, 

quanto menor o 
indicador, 

melhor será o 
resultado em 

relação 
desenvolvimento 

sustentável.  

DETRAN/SC – 
2015 

                                            
18 Artigo 12, inciso I, alínea “a” da Lei 12.651/2012. 
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1.000 habitantes. 

Arborização das 
vias públicas (%) 

Em níveis ideais de 
sustentabilidade a 
cobertura arbórea 
das vias públicas 
estaria entre 41 e 

60%. 
 

Escala 
decrescente, 

quanto maior o 
indicador melhor 

o resultado á 
nível de 

sustentabilidade 
do território. 

IBGE Cidades – 
2010  

Terra 
Terras em uso 

agrossilvipastoril 
(%) 

Considerou-se que 
o ideal de utilização 

de terras em uso 
agrossilvipastoril é 
de até 60% da área 
das propriedades 

rurais. 

Escala 
crescente, com 
indicador acima 

de 70% 
considerado 

insustentável. 

IBGE Cidades – 
2006 

Biodiversidade 

Áreas protegidas 
(%) 

Considerando que o 
ideal de 

preservação da 
biodiversidade é de 
pelo menos 30% da 
área total analisada. 

Escala 
decrescente. 

Quanto maior o 
indicador 
melhor, 

assumindo que 
30% de área 
protegida é o 

mínimo para se 
considerar o 

território 
sustentável. 

IBGE Cidades – 
2006 

Vegetação natural 
(%) 

Considerando que 
se o indicador 

apresentar menos 
de 10% as perdas 
de biodiversidade 
são significativas. 

Escala 
decrescente. 

Quanto maior o 
indicador 
melhor, 

assumindo que 
10% de 

vegetação 
natural é o 

mínimo para se 
considerar o 

território 
sustentável. 

IBGE Cidades – 
2006 

Saneamento 

População em 
domicílios com 
água encanada 

(%) 

Considerando 100% 
de cobertura como 

sustentável e 70% o 
mínimo tolerável. 

Escala 
decrescente, 

quanto maior o 
indicador, 

melhor será o 
resultado em 
relação ao 

desenvolvimento 
sustentável. 

Atlas Brasil – 
2010  

População em 
domicílios com 

banheiro e água 
encanada (%) 

População em 
domicílios com 

coleta de lixo (%) 

Esgotamento 
sanitário adequado 

(%) 

IBGE Cidades – 
2010 

Fonte: Dados da pesquisa adaptado de Kronemberger et al. (2008). 
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3.1.2.2 Indicadores sociais 

 

O indicador taxa de crescimento populacional “é o percentual de incremento 

médio anual da população residente em determinado espaço geográfico, no período 

considerado” (IBGE, 2015). Desde 1951 a Organização das Nações Unidas (ONU) 

acompanha o crescimento mundial da população. Na última década a nível mundial 

esse indicador vem apresentando queda, há dez anos a taxa de crescimento 

populacional era de 1,24% ao ano e em 2017 passou a 1,10% e a população 

mundial cresce em média 83 milhões de pessoas por ano. Segundo o relatório 

“Perspectivas da População Mundial: Revisão de 2017” 60% da população mundial 

vive na Ásia, que em número de habitantes equivale a 4,5 bilhões, 17% na África 

com 1,3 bilhões, 10% na Europa com 742 milhões, 9% na América Latina e no 

Caribe que representa 646 milhões de habitantes e, os 6% restantes na América do 

Norte com 361 milhões e na Oceania 41 milhões, conforme apresentado na Tabela 

1. Os dois países mais populosos do mundo são a China que representa 19% da 

população mundial o que equivale a 1,4 bilhões de habitantes e, Índia com 18% e 

população de 1,3 bilhões de habitantes. Com esse ritmo de crescimento a 

perspectiva é que em 2022 a Índia ultrapasse a China e torne-se o país mais 

populoso do mundo (ONU, 2017). 

 
Tabela 1–População mundial por regiões 

Região 
População (bilhões) 

1950 2017 2030 2050 2100 

Mundial 2.537 7.550 8.551 9.772 11.184 
África 229 1.256 1.704 2.528 4.468 
Ásia 1.404 4.504 4.947 5.257 4.780 
Europa 549 742 739 716 653 
América Latina e Caribe 169 646 718 780 712 
América do Norte 173 361 395 435 499 
Oceania 13 41 48 58 72 

Fonte: Adaptado de Organização das Nações Unidas, Departamento de Assuntos Econômicos e 
Sociais, Divisão de População (2017). 

 

O relatório de perspectiva aponta que em 1950 a população mundial era de 

2,5 bilhões de pessoas, em 2017 passou a 7,6 bilhões, a projeção é de 8,6; 9,8 e 

11,2 bilhões para o ano de 2030; 2050 e 2100 respectivamente. 

No Brasil, conforme a Tabela 2o número de habitantes vem aumentando, mas 

em contrapartida a taxa de crescimento populacional vem diminuindo ao longo dos 

anos. Entre 1950 e 1955 o Brasil ocupava a quarta colocação no ranking dos países 
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que mais cresciam anualmente em número populacional, entre 2010 e 2015 passou 

a ocupar a décima posição, já na projeção que compreende os anos 2045 a 2050 o 

país não aparece no ranking que é composto por 16 países (ONU, 2017). 

 

Tabela 2–População brasileira 

Região 
População (milhões) 

1950 2017 2030 2050 2100 

Brasil 54 209 225 233 190 

Fonte: Adaptado de Organização das Nações Unidas, Departamento de Assuntos Econômicos e 
Sociais, Divisão de População (2017). 

 

Mesmo com o aumento populacional apresentado entre 1950 e 2017, a taxa 

de crescimento populacional vem desacelerando conforme Tabela 3. Na década 

1950/1960 a taxa média de crescimento anual19 foi de 2,99%, entre 1960/1970 foi de 

2,89%, entre 1970/1980 foi de 2,48%, entre 1980/1991 foi de 1,93%, entre 

1991/2000 foi de 1,64%, entre 2000/2010 foi de 1,18%, em 2016 esse percentual 

ficou em 0,80% e, 2017 em 0,77%. Essa desaceleração está vinculada a redução da 

taxa brasileira de fertilidade20.  

 

Tabela 3–Taxa brasileira de fertilidade 

Região 
Taxa de Fertilidade (%)  

1975 
1980 

1990 
1995 

2005 
2010 

2010 
2015 

2015 
2020 

2025 
2030 

Brasil 4,28 2,72 1,86 1,78 1,70 1,62 

Fonte: Adaptado de ONU, 2017. 

 

A projeção é de que o país atinja o limite populacional estimado em 228,4 

milhões de habitantes entre 2042 e 2043 (IBGE, 2017). Essa projeção corrobora 

com a perspectiva de crescimento populacional da ONU que estima para o ano 2050 

uma população de 233 milhões de brasileiros. 

Foram analisadas as taxas de crescimento populacionais mundiais e 

brasileiras, taxas dos estados brasileiros e, a taxa do Estado de Santa Catarina, 

estado que sedia os territórios em análise.Cabe salientar que, de acordo com 

Kronemberger et al. (2008) em alguns países europeus taxas negativas nesse 

indicador sugerem situação insustentável ao longo do tempo. 

                                            
19 Entre 1950/2000: Relatório “Tendências demográficas: uma análise dos resultados da sinopse preliminar do 
censo demográfico 2000”, IBGE (2001). Entre 2000/2010: Atlas Brasil (2013). Para 2016 e 2017: “Agência IBGE 
Notícias”, IBGE (2017). 
20Termo utilizado pela ONU no relatório “Perspectivas da População Mundial: Revisão de 2017”. No Brasil no 
relatório “Tendências demográficas no período de 1950/2000” o IBGE utiliza o termo “taxa de fecundidade”. 
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A taxa de desocupação “representa a proporção da população de 10 anos ou 

mais de idade que não estava trabalhando, mas procurou trabalho no período de 

referência” (IBGE, 2015).Observa-se que no Brasil o trabalho infantil é proibido por 

lei. A Constituição Federal (CF) permite que o adolescente na faixa de 16 a 18 

anos21 seja admitido em situações especiais na condição de menor trabalhador, 

enquanto a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) prevê que na condição de 

menor aprendiz, a idade mínima de trabalho é de 14 anos22. Foram avaliadas taxas 

de desocupação mundiais e brasileiras entre os anos de 1950 a 2015, taxas dos 

estados brasileiros de 2000, 2010 e 2017.  

O desempenho econômico mundial de 2016 foi decepcionante em relação 

aos estudos de perspectivas elaborados por organizações intergovernamentais 

como a ONU, OIT e PNUD. Desde 2012 as perspectivas de crescimento econômico 

global continuamente estão sendo revistas para baixo, no referido ano a taxa era de 

4,6% ao ano e, em 2017 baixou para 3,4% com uma projeção modesta de aumento 

para 3,6% em 2018 (INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (ILO), 2017)23. Esse 

cenário é o resultado dos danos caudados pelas frequentes crises econômicas e 

profundas recessões que acontecem desde 2008. Contrariando as perspectivas de 

aumento das taxas de desemprego, espera-se que a modesta projeção de 3,6% em 

2018 em relação ao crescimento econômico global reflita também em um aumento 

no nível mundial de emprego. 

A Tabela 4apresenta o ranking dos países que apresentam as maiores taxas 

de desemprego no mundo. Mas apesar desses países apresentarem altíssimas 

taxas de desemprego, efetivamente em número populacional tem pouca 

representatividade.  A taxa mais representativa é a África do Sul que, em termos 

populacionais, resulta que um terço da força de trabalho de cerca de 21 milhões de 

pessoas está sem trabalho.  

 
Tabela 4–Ranking dos países que apresentam as maiores taxas de desemprego 

Posição País 
Taxa de desemprego (%) 

2015 

01 República Djibout 53,9 
02 Ilhas Salomão 34,8 
03 Mauritânia 31,1 
04 Bósnia e Herzegovina 30,3 
05 Gâmbia 30,1 

                                            
21Artigo 7º, inciso XXXIII. 
22 Artigo 428. Redação dada pela Lei nº 11.180, de 2005. 
23Relatório: World Employment and Social Outlook: Trends 2017 International Labour Office – Geneva: ILO, 
2017. 
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06 Lesoto 27,5 
07 República da Macedônia 26,9 
08 Estado da Palestina 25,9 
09 Suazilândia 25,6 
10 Namíbia 25,5 
11 África do Sul 25,1 
 Brasil 7,2 

Fonte: Adaptado de PNUD, 2016. 

 

Os dois países mais populosos do mundo apresentam taxas de desemprego 

baixas. Em 2016 na China a taxa era de 4,6% e na Índia 3,5%, mas ao analisar 

esses dados levando em consideração o número populacional representa cerca de 

55 milhões de pessoas desempregadas nos dois países (OIT, 2016). 

Entre os países desenvolvidos espera-se que as taxas de desemprego 

diminuam principalmente na Europa (Norte, Sul, Ocidental), nesses países a 

perspectiva para 2016 indicava uma taxa de 6,3% enquanto que para 2017 a taxa foi 

de 6,2%. Entre os países subdesenvolvidos a preocupação é em relação aos países 

da América Latina e Caribe, apresentadas na Tabela 5, para esse a projeção da taxa 

de desemprego para 2017 era de 8,4% índice elevado devido ao aumento do 

desemprego no Brasil (ILO, 2017). 

 
Tabela 5–Taxa de desemprego por grupo de países 
 Taxa de desemprego (%)  Desemprego (milhões) 

2016 2017 2018  2016 2017 2018 

Mundo 5,7 5,8 5,8  197.7 201.1 203.8 
Países desenvolvidos 6,3 6,2 6,2  38.6 37.9 38.0 
Países emergentes 5,6 5,7 5,7  143.4 147.0 149.2 
Países em desenvolvimento 5,6 5,5 5,5  15.7 16.1 16.6 

Fonte: Adaptado de ILO, 2017. 

 

Desde 2012 o IBGE realiza a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD). Essa pesquisa tem como objetivo a produção de resultados que possam 

ser comparados a nível internacional. De acordo com os resultados da PNAD 

contínua, a taxa de desocupação média anual24 foi de 11,5% em 2016 e, 12,7% em 

2017, sendo considerada a maior da série histórica da pesquisa e, ficou acima da 

taxa 12,4% prevista pela OIT que já previa um aumento significativo na taxa de 

desemprego do país, impulsionada pela recessão da economia e, representando 

cerca de um milhão a mais de pessoas desempregadas em 2017. 

                                            
24 IBGE (2018). 
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O índice de Gini da Figura 11 apresenta a distribuição do rendimento mede a 

desigualdade relativa e, a nível mundial vem apresentando queda entre os anos de 

1975 a 2010 apresentando os valores de 0,74 e 0,63 respectivamente, mostrando 

um cenário de diminuição da desigualdade relativa global. 

 

Figura 11–Índice de Gini global 

 
Fonte: Niño-Zarazúa, Roope and Tarp, (2016) citado por PNUD (2016). 

 

Em contrapartida, em muitos países a desigualdade absoluta de renda entre 

as famílias aumentou. Comparando duas pessoas de um país, no ano 2000 uma 

ganhava US$ 1 e, outra US$ 10 por dia, em 2016 a primeira pessoa ganhava US$ 8 

por dia e, a segunda US$ 80. Na comparação entre os anos, permanece a mesma 

diferença relativa de renda, pois a segunda pessoa continua ganhando dez vezes 

mais que a primeira. Mas na diferença absoluta de renda, a primeira pessoa 

aumentou sua renda em US$ 7 enquanto a segunda aumentou em US$ 72 (PNUD, 

2016).  

Estudos de pobreza e prosperidade compartilhada com ênfase na 

desigualdade apontam que, do aumento da riqueza global produzida desde ano 

2000, 50% beneficiou apenas 1% da população mundial mais rica e que, 50% da 

população mundial mais pobre recebeu apenas 1% desse aumento. Entre 2008 e 

2013, dos 83 países monitorados pelo Banco Mundial, em 34 desses países a renda 

dos mais ricos cresceu 60% a mais do que os considerados pobres (BANCO 

MUNDIAL, 2016). 

Assim, enquanto a desigualdade global relativa diminui ao longo das últimas 

décadas, a desigualdade absoluta de renda aumenta de maneira drástica.  
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A Tabela 6apresenta o ranking dos países com os melhores índices de 

desenvolvimento humano ajustado pela desigualdade. O índice de GINI varia entre 

0,26 e 0,41 para os dez países mais bem colocados, com exceção da Cingapura 

que não apresenta o coeficiente no ano da pesquisa realizada pelo PNUD. 

 

Tabela 6–Ranking dos países que apresentam os melhores índices de desenvolvimento humano 
ajustado pela desigualdade 

Posição País 
IDH Índice de GINI 

2010 - 2015 

01 Noruega 0,949 0,259 
02 Austrália 0,939 0,349 
03 Suíça 0,939 0,316 
04 Alemanha 0,926 0,301 
05 Dinamarca 0,925 0,291 
05 Cingapura 0,925 25 
07 Países Baixos 0,924 0,280 
08 Irlanda 0,923 0,325 
09 Islândia 0,921 0,269 
10 Canadá 0,920 0,337 
10 Estados Unidos 0,920 0,411 
79 Brasil 0,754 0,515 

Fonte: Adaptado de PNUD, 2016. 

 

 No ranking, o Brasil está classificado na posição 79 com índice de Gini de 

0,515 e esse valor de índice coloca o Brasil como o décimo país mais desigual do 

mundo em distribuição de renda.  

 

Figura 12–Coeficiente de GINI – Brasil 

 
Fonte: Adaptado de IBGE/Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010). 

 

Verifica-se no Figura 12que ao longo dos anos o índice vem reduzindo pois, 

entre o ano de 1991 ao ano de 2015, o coeficiente reduziu 0,123 décimos.  

                                            
25 Esse dado não é apresentado no relatório do PNUD. Coeficiente de 0,458 em 2012 (CIA, 2013). 
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O índice de GINI “expressa o grau de concentração na distribuição do 

rendimento da população” (IBGE, 2015). Os limites do índice de Gini que são 0 ≤ G 

< 1. Valor mínimo de 0 (zero) para situação de igualdade perfeita; 0,5 (meio) para 

situações de fortes desigualdades e, 1 (um) para situação de desigualdade máxima 

(JANUZZI, 2017).O índice de GINI tem a capacidade de mensurar as desigualdades 

sociais originárias da distribuição de renda diferenciada entre a população, seja ela a 

mais rica ou a mais pobre (IBGE, 2015). 

 A renda per capita ou indicador de rendimento médio mensal “expressa o 

rendimento médio mensal, da população de 15anos ou mais de idade com 

rendimento, desagregada por sexo e cor ou raça” (IBGE, 2015). Em 2016 o Brasil 

tinha 205,5 milhões de pessoas residentes no país, desses 60,5% que corresponde 

a 124,4 milhões de pessoas possuíam algum tipo de rendimento e, desses que 

possuíam rendimento 42,4% ou seja, 87,1 milhões de pessoas tinham rendimentos 

do trabalho e 24,0% que representa 49,3 milhões de pessoas recebiam rendimentos 

de fontes alternativas tais como aposentadoria e pensão, aluguel e arrendamento, 

pensão alimentícia, doação e mesada de não morador e, outros rendimentos. Ainda 

em nível nacional no ano de 2017 o rendimento mensal per capita foi de R$ 1.115,75 

sendo que o Distrito Federal apresentou o maior rendimento per capita e, o 

Maranhão o menor, R$ 2.548,00 e R$ 597,00 respectivamente. Em Santa Catarina o 

valor do rendimento foi de R$ 1.597,00 representando a terceira maior renda do país 

(IBGE, 2017).  

A referência para a escada de desempenho foi o salário mínimo de 2015, 

calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos 

(DIEESE), necessário para atender as necessidades básicas26 de uma família de 

quatro pessoas.Para a escala de desempenho do indicador se considerou que 

quanto maior e, mais próximo do salário determinado pelo DIEESE for o valor, 

melhor é o rendimento médio mensal da população do território.O indicador salário 

médio, expressa o “salário médio mensal dos trabalhadores formais” (IBGE 

CIDADES, 2017). Para a determinação dos limites de intervalo e a escala de 

desempenho, se empregou a mesma referência utilizada no indicador rendimento 

médio mensal. 

                                            
26 Constituição Federal de 1988: Artigo 7º, inciso IV. 
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O indicador esperança de vida ao nascer “expressa o número médio de anos 

que se esperaria que um recém-nascido vivesse a partir de seu nascimento” (IBGE, 

2015). Em nível mundial a média de expectativa de vida em anos corresponde 71,6 

anos, sendo que a China apresenta a maior média que corresponde a 84,2 anos e 

Serra Leoa apresenta a menor média que corresponde a 51,3 anos (PNUD, 2016). 

Por meio da tabela 7 é possível verificar que ao se considerar os grupos de países 

por índice de desenvolvimento humano a média da expectativa de vida é de 70,7 

anos e considerando as seis regiões do mundo a média cai para 70 anos. Enquanto 

que no Brasil a média é de 74,7 anos. 

 
Tabela 7–Expectativa de vida em 2015 

Grupo de países (IDH) Expectativa de vida (anos) 

IDH muito alto 79,4 
IDH alto 75,5 
IDH médio 68,6 
IDH baixo 59,3 

Regiões do mundo Expectativa de vida (anos) 

Estados Árabes 70,8 
Leste da Ásia e Pacífico 74,2 
Europa e Ásia Central 72,6 
América Latina e Caribe 75,2 
Sul da Ásia 68,7 
África Subsaariana 58,9 

Países Expectativa de vida (anos) 

China 84,2 
Brasil 74,7 
Serra Leoa 51,3 

Fonte: Adaptado de PNUD (2016). 

 

A referência para a determinação limites de intervalo foi baseada nos dados 

do PNUD para o ano 2015.Definiu-se que quanto mais próximo de 8027 (anos) ou 

mais, melhor, ou seja, mais próximo da sustentabilidade estará o território. 

 A taxa de mortalidade infantil “expressa risco de morte dos nascidos vivos 

durante o seu primeiro ano de vida” (IBGE, 2015). A OMS classifica as taxas de 

mortalidade infantil. São três níveis de classificação: baixa (menores de 20 por mil), 

média (20 a 40 por mil) e alta (50 por mil ou mais).Fazem parte do indicador os 

óbitos ocorridos nos seguintes períodos: 0 a 6 dias de vida chamado de período 

neonatal precoce, o neonatal tardio entre 7 e 27 dias e, o pós-neonatal a partir de 28 

dias e mais (DATASUS, 2013). 

O indicador imunização contra doenças infecciosas infantis, “expressa a 

parcela da população beneficiada pelas políticas de vacinação infantil” (IBGE, 2015,. 

                                            
27Última idade para a qual o IBGE disponibiliza a probabilidade de morte. 
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Em nível mundial a UNICEF “agência da ONU é a maior compradora de tratamentos 

de imunização do mundo” (ONUBR, 2017). Com isso a agência possibilita o acesso 

ao sistema de imunização por meio de vacinas a pelo menos cem países no mundo, 

e o resultado dessa ação é a diminuição do número de mortes de crianças com 

menos de cinco anos (ONUBR, 2017). Entre os anos de 2000 a 2015 os índices de 

vacinação infantil aumentaram, mas não foi suficiente para atingir o objetivo da OMS 

de que 90% de crianças que estariam imunizadas em 2015, nesse período o 

percentual foi de 85%. Mesmo assim 17 milhões de crianças foram salvas (OMS, 

2015). No Brasil o Ministério da Saúde, segue a orientação da OMS que considera 

atualmente como adequada uma cobertura vacinal acima de 95% da população-

alvo, adotando uma política de imunização que tem como meta vacinar 100,0% das 

crianças menores de um ano de idade com todas as vacinas constantes no 

calendário de vacinação de crianças até 12 meses. Fazem parte do desse 

calendário as vacinas contra tuberculose; sarampo; rubéola e caxumba; poliomielite 

ou paralisia infantil; difteria, coqueluche e tétano; e difteria, coqueluche, tétano e 

meningite (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, 2017). Para Kronemberger 

et al (2008) o controle dessas doenças é garantido com 98% ou mais da cobertura 

de vacinação. 

 O indicador escolaridade apresenta a média de anos de estudo. A expectativa 

de anos de estudos representa “o número médio de anos de estudo que uma 

geração de crianças que ingressa na escola deverá completar ao atingir 18 anos de 

idade, se os padrões atuais se mantiverem ao longo de sua vida escolar” (ATLAS 

BRASIL, 2013). A referência para a escala de desempenho é o tempo (anos) 

necessários para completar o estudo, que no Brasil são:nove anos para completar o 

ensino fundamental, três anos para o ensino médio e, quatro28 anos para o ensino 

superior. 

 A taxa de escolarização (6 – 14 anos) apresenta o percentual da “população 

de 6 a 14 anos de idade que estava frequentando a escola em qualquer nível ou 

série” (ATLAS BRASIL, 2013). O Ministério da Educação tem como meta no Plano 

Nacional de Educação29garantir que pelo menos 95% dos alunos nessa faixa etária 

                                            
28Média de duração da maioria dos cursos de nível superior no Brasil. 
29 Plano Nacional da Educação 2014/2024 (Ministério da Educação / Secretaria de Articulação com os Sistemas 
de Ensino, 2014). 
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concluam o ensino fundamental.Kronemberger et al. (2008) consideram que um 

percentual acima de 98% de crianças na escola representa a sustentabilidade. 

O indicador taxa de alfabetização “mede o grau de alfabetização da 

população de 15 anos ou mais de idade” (IBGE, 2016). A referência para a 

determinação dos limites de intervalo teve como base os dados do PNUD para o ano 

2015.  

Para determinação das escalas de desempenho dos indicadores que tratam 

do tema habitação foram escolhidos os indicadores: domicílios com acesso a rede 

geral de água; domicílios com acesso a rede geral de esgoto ou fossa séptica; e, 

domicílios com coleta. Todos expressam a adequação de moradia por meio da 

proporção de domicílios que apresentam condições mínimas de habitação. E, o 

indicador população em domicílios com iluminação elétrica que expressa os 

percentuais de população que reside nos domicílios que tem acesso a energia 

elétrica. (IBGE, 2015). Por se tratar de serviços essenciais no domicílio considera-se 

como nível ideal de sustentabilidade uma cobertura de 100%, admitindo que o nível 

mínimo tolerável seja de 70% para os indicadores relacionados ao acesso a rede 

geral de água, esgoto ou fossa séptica e coleta de lixo. Para o indicador relacionado 

à iluminação elétrica considerou-se como nível ideal de sustentabilidade uma 

cobertura de 100%, admitindo que o nível mínimo tolerável seja de 40% 

(KRONEMBERGER et al., 2008). 

O tema habitação ainda apresenta o indicador de densidade média, que 

expressa o percentual da “população que vive em domicílios particulares 

permanentes com densidade superior a 02” (ATLAS BRASIL, 2013). Nesse caso, a 

densidade recomendável pelo IBGE é de 02 moradores por dormitório. 

O indicador coeficiente de mortalidade por homicídios aponta a razão do 

número de mortes por causas violentas para cada cem mil habitantes. As variáveis 

são: o número de óbitos por homicídios e a população total residente (IBGE, 2015).A 

referência para a determinação dos limites de intervalo teve como base os dados do 

PNUD para o ano 2015.  

O indicador coeficiente de mortalidade por acidentes de trânsito considera o 

número de mortes por acidentes de transporte terrestre em razão da população 

residente, incluem-se nessa estatística todas as vítimas fatais desses acidentes 

(IBGE, 2015). A determinação dos limites de intervalo tem como referência os dados 

da OMS e WHO no ano 2015. 
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 Selecionados os indicadores e definidas as fontes de dados para 

determinação das escalas de desempenho, no quadro 17 são apresentados os 

parâmetros utilizados para elaboração das escalas de desempenho dos indicados 

da dimensão social. 

 
Quadro 17–Parâmetros para elaboração das escalas de desempenho – Dimensão Social 

Tema Indicador 
Valores de 

Referência para 
aED 

Interpretação do 
Indicador na ED 

Fonte e Ano 
dos Dados 

Utilizados para 
a Construção 

dos IDS 

População 
Taxa de 

crescimento 
populacional (%) 

Taxas de 
crescimento 

populacional de 
países do mundo30 

e brasileiras31. 
Limites definidos 

conforme a taxa de 
crescimento 

populacional de 
Santa Catarina 

(1,57%) estado que 
sedia os dois 
territórios em 

análise e, Amapá 
(3,74%) estado 
brasileiro que 

apresenta a maior 
taxa. 

Escala crescente, 
quanto menor o 

indicador, maior o 
grau de 

desenvolvimento 
sustentável. 

Atlas Brasil e 
IBGE –2010 

Trabalho e 
Rendimento 

Taxa de 
desocupação (%) 

Taxas de 
desocupação de 

países do mundo32 
(PNUD, 2015). 
Limite acima de 

21% insustentável. 

Escala crescente, 
quanto menor o 

indicador, melhor 
será o resultado em 

relação 
desenvolvimento 

sustentável. 

Atlas Brasil – 
2010 

 

Índice de Gini 
(adimensional33) 

Limites do índice 
de Gini são 0 ≤ G < 

1. 

Escala limitada entre 
0 e 1. Quanto mais 
próximo de 0 mais 

igualitário o território, 
quanto mais próximo 
de 1 mais desigual é 

a distribuição de 
renda. 

Atlas Brasil –
2010 

Rendimento médio 
mensal (R$) 

Salário mínimo 
ideal para 

sustentar uma 
família de quatro 
pessoas. Valor 

correspondente a 
R$ 3.585,05. 

Escala decrescente. 
Quanto maior e, 
mais próximo do 

salário determinado 
pelo DIEESE for o 
valor, melhor é o 

rendimento médio 

Atlas Brasil –
2010 

Renda per capita 
(R$) 

Atlas Brasil –
2010 

                                            
30United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population 
Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP/248. 
31 Atlas Brasil (2013); IBGE/Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010); IBGE (2017). 
32Mundiais: Human Development, Report 2016 Human Development for Everyone (PNUD, 2016). 
33 Trata-se de um número que não possui uma unidade física que o determine (INMETRO, 2017). 
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(DIEESE, 2017) mensal da 
população do 

território. 

Saúde 

Esperança de vida 
ao nascer (anos) 

PNUD, 2015 que 
apresenta a média 

brasileira que 
corresponde a 74,7 

anos como 
esperança de vida 

ao nascer. 

Escala decrescente, 
quanto mais próximo 

de 80 (anos) ou 
mais, melhor, ou 

seja, mais próximo 
da sustentabilidade 
estará o território. 

Atlas Brasil – 
2010 

Taxa de 
mortalidade infantil 

(%) 

A OMS classifica 
as taxas de 

mortalidade infantil 
em três níveis: 

baixa (menores de 
20 por mil), média 
(20 a 40 por mil) e 
alta (50 por mil ou 

mais). 

Escala crescente, 
quanto menor o 

indicador, melhor 
será o resultado em 

relação 
desenvolvimento 

sustentável. 

Atlas Brasil – 
2010 

Imunização contra 
doenças infecciosas 

infantis (%) 

Assume que o 
controle das 

doenças 
infecciosas infantis 
só é garantido com 

98% ou mais de 
cobertura vacinal. 

Escala decrescente, 
quanto maior o 

indicador, melhor 
será o resultado em 

relação ao 
desenvolvimento 

sustentável. 

DATASUS – 
2015 

Educação 

Escolaridade 
(média de anos de 

estudo) 

Número de anos 
necessários para 

completar os 
estudos até o 

ensino médio no 
Brasil, que 

corresponde a 12 
anos de estudos.34 

Escala decrescente, 
quanto mais próximo 
de 12 (anos)melhor, 

mais próximo da 
sustentabilidade 

estará o território. 

Atlas Brasil –
2010 

Taxa de 
escolarização (6 – 

14 anos) (%) 

Percentual acima 
de 98% de 

crianças na escola. 

Escala decrescente, 
quanto maior o 

indicador, melhor 
será o resultado em 

relação ao 
desenvolvimento 

sustentável. 

Atlas Brasil –
2010 

Taxa de 
alfabetização (%) 

PNUD, 2015 

Escala decrescente, 
quanto maior o 

indicador, melhor 
será o resultado em 

relação ao 
desenvolvimento 

sustentável. 

Atlas Brasil –
2010 

Habitação 

Domicílios com 
acesso a rede geral 

de água (%) 
Considerando 

100% de cobertura 
como sustentável e 

70% o mínimo 
tolerável.35 

Escala decrescente, 
quanto maior o 

indicador, melhor 
será o resultado em 

relação ao 
desenvolvimento 

sustentável. 

SAGI – 2010 

Domicílios com 
coleta de lixo (%) 

SAGI – 2010 

                                            
34Considerando 9 anos para completar o ensino fundamental, 12 anos para completar o ensino médio e, 16 anos 
para completar o ensino superior. E a idade de 14 anos para conclusão do ensino fundamental e 17 anos para o 
ensino médio. (DECRETO 4.804, 2006) e (LEI Nº 11.274, 2006). 
35 Meta da OMS para 2025 = 100% 
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População em 
domicílios com 

iluminação elétrica 
(%) 

Considerando 
100% de cobertura 
como sustentável e 

40% o mínimo 
tolerável. 

Escala decrescente, 
quanto maior o 

indicador, melhor 
será o resultado em 

relação ao 
desenvolvimento 

sustentável. 

IGBE – 2010 

Densidade média 
de moradores por 
dormitório (nº de 

pessoas/dormitório) 

Considerando 
como densidade 

recomendável até 
2 moradores por 
dormitório (IBGE, 

2012). 

Escala crescente, 
quanto menor o 

indicador, melhor 
será o resultado em 

relação 
desenvolvimento 

sustentável. 

Atlas Brasil – 
2010 

Segurança 

Coeficiente de 
mortalidade por 

homicídios (nº/100 
mil habitantes) 

Baseado no quadro 
internacional 

PNUD (2015) e 
IPEA (2015). 

Coeficiente acima 
de 30 é 

considerado 
insustentável.36 

Escala crescente, 
quanto menor o 

indicador, melhor 
será o resultado em 

relação 
desenvolvimento 

sustentável. 

SES/SC/SIM – 
2013 

Coeficiente de 
mortalidade por 

acidente de 
transporte (nº/100 

mil habitantes) 

Critérios baseados 
em WHO (2015). 
Coeficiente acima 

de 20 é 
considerado 

insustentável.37 

Escala crescente, 
quanto menor o 

indicador, melhor 
será o resultado em 

relação 
desenvolvimento 

sustentável. 

SES/SC/SIM – 
2013 

Fonte: Dados da pesquisa adaptado de Kronemberger et al. (2008). 

 

3.1.2.3 Indicadores econômicos 

 

O indicador PIB per capita “expressa o nível médio de renda da população em 

um país ou território” (IBGE, 2015).Efetivamente o PIB mede crescimento econômico 

relatando o comportamento da economia e, não sustentabilidade ou bem-estar 

social (IBAMA, 2011), no entanto todos os métodos desenvolvidos com intuito de 

medir desenvolvimento sustentável utilizam o indicador em suas análises.Por meio 

da Tabela 8é possível verificar que ao se considerar os grupos de países por índice 

de desenvolvimento humano a média da renda nacional bruta per capita é de 

US$15.595, porém, considerando as seis regiões do mundo a média cai para 

US$10.526. Enquanto que no Brasil a média é de US$14.145. 

 
Tabela 8–Renda nacional bruta per capita em 2015 

Grupo de países (IDH) Renda (US$) 

IDH muito alto 39.605 

                                            
36 Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC); Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). 
37 Brasil: 23,4 mortes por 100 mil habitantes em 2013 (PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2016). Referência em taxas de 
mortalidade por lesões no trânsito por 100.000 habitantes por região do mundo no ano de 2013 (OMS, 2016). 
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IDH alto 13.844 
   6.281 
   2.649 

IDH médio 
IDH baixo 

Regiões do mundo Renda (US$) 

Estados Árabes 14.958 
Leste da Ásia e Pacífico 12.125 
Europa e Ásia Central 12.862 
América Latina e Caribe 14.028 
Sul da Ásia   5.799 
África Subsaariana   3.383 

Países Renda (US$) 

Qatar 129.916 
Brasil   14.145 
Somália        294 

Fonte: Adaptado de PNUD (2016)38. 

 

O PIB brasileiro foi de R$ 5,9 trilhões em valores correntes no ano de 2015 e 

o PIB per capita foi de R$ 28.876. Esses valores representaram uma queda de 4,6% 

em relação a 2014 (IBGE, 2016). A referência para a determinação dos limites de 

intervalo teve como base os dados do PNUD para o ano 2015.  

Para expressar o valor do indicador balança comercial fez-se necessário 

encontrar o percentual que o saldo da balança comercial representa em relação ao 

PIB bruto de cada território. Assim, o indicador “expressa a relação de trocas entre 

as economias no mundo, através do saldo das importações e exportações de 

mercadorias do País em um determinado período” (IBGE, 2015).Para a 

determinação dos limites de intervalo se admitiu que quando o saldo da balança 

comercial é superior a 10% do PIB, o território alcança a sustentabilidade 

(KRONEMBERGER et al., 2008). 

O indicador receitas oriundas de fontes externas, expressa o percentual do 

orçamento público recebido de fontes externas. O orçamento público municipal é 

composto por diversas fontes de receitas e a maior parte dessas fontes são as 

transferências constitucionais dos tributos, contribuições, compensações financeiras 

royalties, e pela exploração de recursos naturais em que o município participa da 

arrecadação. As receitas próprias são constituídas pela arrecadação dos tributos de 

competência municipal e são compostas pelos impostos: IPTU; ITR; ITBI; e ISS, 

pelas taxas sobre serviços públicos e, pelas contribuições de melhoria decorrente de 

obras públicas. Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. E ainda 

as receitas patrimoniais, de serviços e, outras receitas (PEREIRA, 2002; SENADO, 

2017). Para a determinação dos limites de intervalo na escala admitiu-se que quanto 

                                            
38Human Development Report 2016: Table 4 – Gender Development Index.  



79 
 

menor o percentual de receitas oriundas de fontes externas, maior será o grau de 

autonomia financeira do território. 

O indicador “Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma 

medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: 

longevidade, educação e renda” (PNUD, 2018).No Brasil o IDHM considera as três 

dimensões que são consideradas no IDH Global e, por isso é apropriado para as 

análises de desenvolvimento dos municípios, regiões ou territórios brasileiros 

(ATLAS BRASIL, 2013).Para determinação do intervalo dos limites na escala de 

desempenho se considerou que quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento 

humano no território, visto que o índice varia de 0 a 1. 

Selecionados os indicadores e definidas as fontes de dados para 

determinação das escaldas de desempenho, no quadro 18 são apresentados os 

parâmetros utilizados para elaboração das escalas de desempenho dos indicados 

da dimensão econômica. 

 

Quadro 18–Parâmetros para elaboração das escalas de desempenho – Dimensão Econômica 

Tema Indicador 
Valores de 

Referência para 
aED 

Interpretação do 
Indicador na ED 

Fonte e Ano 
dos Dados 

Utilizados para 
a Construção 

dos IDS 

Quadro 
econômico 

PIB per capita (R$) PNUD – 201539 

Escala decrescente, 
quanto mais próximo 
da média dos países 

desenvolvidos 
melhor, ou seja, 
mais próximo da 
sustentabilidade 

estará o território. 

MIDIC40 – 2015 

Balança comercial – 
Saldo/PIB (%) 

Considerou-se que 
quando o saldo da 
balança comercial 
é superior a 10% 

do PIB, é 
alcançada a 

sustentabilidade.  

Escala decrescente, 
quanto mais próximo 

de 10% melhor. 
Superando o 

referido percentual, 
o território estará 
mais próximo da 
sustentabilidade. 

MIDIC – 2015 

Receitas oriundas 
de fontes externas 

LRF, 200041 
(Artigo 20, inciso 

III, alínea b) 

Escala crescente, 
quanto menor o 
percentual de 

receitas oriundas de 
fontes externas, 

maior será o grau de 
autonomia financeira 

IBGE Cidades –
2015 

                                            
39Human Development Report 2016: Table 1 – Human Development Index and its components. 
40 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 
41Lei Complementar nº 101, de4de maio de 2000: Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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do território. 

IDHM 
Variação do 

índice de 0 a 1. 

Escala limitada 
entre0 e 1. Quanto 
mais próximo de 

1maior o 
desenvolvimento 

humano no território 

IBGE Cidades – 
2015 

Fonte: Dados da pesquisa adaptado de Kronemberger et al. (2008). 

 

 

3.1.2.4 Indicadores institucionais 

 

A Agenda 21 é um documento resultante da Rio 92 e se trata de um 

“processo de planejamento participativo de um determinado território que envolve a 

implantação, ali, de um Fórum de Agenda 21” (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

E RECURSOS HÍDRICOS, 2018) que tem como objetivo delinear ações que 

impulsionem o desenvolvimento sustentável. O processo de planejamento 

participativo envolve governo e sociedade civil no Fórum da Agenda 21 e, deve 

resultar em um plano local de desenvolvimento estruturado, das prioridades locais 

projetando ações a serem implementadas a curto, médio e longo prazo (MMA, 

2011).Para determinação do intervalo dos limites na escala de desempenho dos dois 

indicadores do tema Agenda 21, se considerou a proporção do total da população 

dos municípios que iniciaram a implementação da agenda, em relação ao total da 

população do território nacional. 

O Ministério do Meio Ambiente participa da Agenda 2030 e dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável, por isso vem implementando e fomentando diversas 

ações de gestão ambiental e muitas dessas ações estão voltadas à construção de 

indicadores ambientais. Para construir um sistema de informações ambientais o 

MMA trabalha em parceria com os gestores municipais na coleta dessas 

informações e, em 2015 as informações municipais foram tabuladas por meio do 

MUNIC em um bloco de informações de gestão ambiental (MMA, 2015). Desse bloco 

foram definidos os indicadores: base cartográfica digitalizada; sistema de 

informações geográficas; realização de licenciamento ambiental; implantação do 

Cadastro Ambiental Rural (CAR); legislação sobre zoneamento ambiental; e 

legislação de estudo prévio de impacto ambiental. Para determinação do intervalo 

dos limites na escala de desempenho se considerou a proporção do total da 
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população dos municípios que implementaram os instrumentos de gestão ambiental, 

territorial, em relação ao total da população do território nacional. 

 Em um território agrupamentos de atores locais tais como, empresas e 

empreendimentos, são chamados de Arranjos Produtivos Locais (APL). Nesse 

território esses atores se articulam, interagem, cooperam e aprendem entre si e 

também com outros atores locais do mesmo território (MIDIC, 2018). Os APL’s são 

concebidos como formas de organização da produção, baseadas na divisão do 

trabalho entre as empresas e a criação de um sistema de intercâmbios locais que 

resultam no aumento da produtividade e no crescimento da economia. A 

determinação dos intervalos da escala de desempenho considerou que no Brasil em 

2015 havia 677 arranjos produtivos locais sendo: 210 no Nordeste, 170 no Sudeste, 

123 no Norte, 91 no Centro-Oeste e, 83 no Sul (MIDIC, 2018). 

Selecionados os indicadores e definidas as fontes de dados para 

determinação das escalas de desempenho, no quadro 19 são apresentados os 

parâmetros utilizados para elaboração das escalas de desempenho dos indicados 

da dimensão econômica. 

 

Quadro 19– Parâmetros para elaboração das escalas de desempenho – Dimensão Institucional 

Tema Indicador 
Valores de 

Referência para a 
ED 

Interpretação do 
Indicador na ED 

Fonte e Ano 
dos Dados 

Utilizados para 
a Construção 

dos IDS 

Agenda 21 

Implementação da 
Agenda Local 21 

(%) 

Proporção do total 
da população dos 

municípios que 
iniciaram a 

implementação da 
agenda, em 

relação ao total da 
população do 

território nacional. 

Escala decrescente, 
quanto maior o 

indicador, melhor 
será o resultado em 

relação ao 
desenvolvimento 
sustentável do 

território. 

MUNIC/IBGE – 
2015 

Agenda 21 local 
com Fórum (%) 

MUNIC/IBGE – 
2015 

Gestão 
ambiental 

Base cartográfica 
digitalizada 

Proporção do total 
da população dos 

municípios que 
implementaram os 

instrumentos de 
gestão ambiental, 

territorial, em 
relação ao total da 

população do 
território nacional. 

Escala decrescente, 
quanto maior o 

indicador, melhor 
será o resultado em 

relação ao 
desenvolvimento 
sustentável do 

território. 

MUNIC/IBGE – 
2015 

Sistema de 
informação 
geográfica 

MUNIC/IBGE – 
2015 

Realização de 
licenciamento 

ambiental 

MUNIC/IBGE – 
2015 

Implantação do 
CAR 

MUNIC/IBGE – 
2015 

Legislação sobre 
zoneamento 

ambiental 

IBGE Cidades – 
2015 

Legislação estudo IBGE Cidades – 
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prévio de impacto 
ambiental 

2015 

Articulação 
institucional 

Arranjos produtivos 
locais 

MIDIC/GTP APL42, 
2015. 

Escala decrescente, 
quanto maior o 

indicador, melhor 
será o resultado em 

relação ao 
desenvolvimento 
sustentável do 

território. 

IBGE Cidades – 
2015 

Fonte: Dados da pesquisa adaptado de Kronemberger et al. (2008). 

 

3.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

O local da pesquisa abrange os dois Territórios da Cidadania Catarinenses: 

Território da Cidadania do Planalto Norte e Meio Oeste Contestado. A escolha dos 

referidos territórios se deu pelo fato do Programa Território da Cidadania ser uma 

estratégia de desenvolvimento territorial e que tinha como intento à implementação 

de estratégias de desenvolvimento territorial sustentável. O Território da Cidadania 

do Planalto Norte foi constituído por 14 municípios e, o Território Meio Oeste 

Contestado por 29 municípios. De acordo com o Decreto Presidencial (2009), entre 

os critérios que serviram de base para definição dos municípios que pertenceram 

aos territórios está o fato de o município estar vinculado ao Programa 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais do MDS; menor IDH territorial; e, 

maior concentração de beneficiários do Programa Bolsa Família. O quadro 20 

apresenta a delimitação do local da pesquisa. 

 
Quadro 20–Delimitação do local da pesquisa 

TERRITÓRIO PLANALTO NORTE 
TERRITÓRIO MEIO OESTE 

CONTESTADO 

- Área (km²): 10.466,70 

- Número de municípios: 14 

- População total: 357.082 habitantes 

- 84.430 vivem na área rural (23,64%)  

- Possui 12.909 agricultores familiares 

- Famílias assentadas: 460  

- Terras indígenas: 2  

- IDHM: 0,71. 

 - Área (km²): 8.288,10 

 - Número de municípios: 29 

 - População total: 271.996 habitantes 

 - 72.666 vivem na área rural (26,72%) 

 - Possui 13.155 agricultores familiares 

 - Famílias assentadas: 2.105  

 - Terras indígenas: 4  

- IDHM: 0,81.  

Fonte: Adaptado de Portal da Cidadania, (2015). 
  

                                            
42De acordo com o Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais (GTP APL), vinculado ao 
MIDIC, em 2015 havia 677 arranjos produtivos locais reconhecidos no Brasil. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Na análise de dados serão apresentadas as escalas de desempenho dos 

indicadores de desenvolvimento sustentável nos Territórios da Cidadania 

Catarinenses, a comparação com dados do território nacional, o cálculo do grau de 

sustentabilidade e o nível de sustentabilidade. 

 

4.1.1 Escala de Desempenho dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável nos 

Territórios da Cidadania Catarinenses 

 

O quadro 21 apresenta a escala de desempenho dos indicadores de 

desenvolvimento sustentável e sua associação com a Escala do Barômetro da 

Sustentabilidade nos quatro subsistemas do desenvolvimento sustentável no 

Território da Cidadania Planalto Norte. 

 

Quadro 21–Escala de desempenho dos IDS no TCPN – 2010 

IDS 

Valo-
res 
dos 
IDS 

(𝑫𝑳𝒙) 

ESCALA DO BARÔMETRO DA SUSTENTABILIDADE 

0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 
Insustentável Potencialmen

te 
insustentável 

Intermediário Potencialmente 

sustentável 

Sustentável 

ESCALA DE DESEMPENHO DOS INDICADORES 

Número de 
veículos 

per capita 
(por 1.000 

hab.) 

436 1.000 – 651 650 – 601 600 – 401 400 – 201 <200 

Arborização 
das vias 

públicas (%) 
57,31 10- 12 13- 17 18 – 24 25 – 40 41 – 60 

Terras em 
uso 

agrossilvi-
pastoril (%) 

40,19 >70 70 – 61 60 – 51 50 – 41 40 – 0 

Áreas 
protegidas 

(%) 
9,30 0 -10 11 – 15 16 – 25 26 – 30 >30 

Vegetação 
natural (%) 

6,37 0 -10 11 – 15 16 – 25 26 – 30 >30 

População 
em 

domicílios 
com água 
encanada 

(%) 

94,94 0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 94 95 – 100 
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População 
em 

domicílios 
com 

banheiro e 
água 

encanada 
(%) 

91,88 0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 94 95 – 100 

População 
em 

domicílios 
com coleta 
de lixo (%) 

96,26 0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 94 95 – 100 

Esgotamento 
sanitário 

adequado 
(%) 

60 0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 94 95 – 100 

Taxa de 
crescimento 
populacional 

(%) 

0,43 >3,7 3,6 – 2,6 2,5 – 2,0 2,0 – 1,7 1,6 – 0,1 

Taxa de 
desocupação 

(%) 
4,31 >21 20 – 16 15 – 11 10 – 6 5 – 0 

Índice de 
Gini 

(adimensiona
l) 

0,47 1 – 0,8 0,8 – 0,5 0,5 – 0,4  0,4 – 0,2 0,2 – 0 

Rendimento 
médio 

mensal (R$) 
2,16 0 – 0,8 0,9 – 1.1 1.2 – 1.7 1.8 – 3.6 >3.6  

Renda per 
capita (R$) 

616,29 0 – 895 896 – 1.194 
1.195 – 
1.792 

1.793 – 3.586 >3.586  

Esperança 
de vida ao 

nascer 
(anos) 

75,70 <50 51 – 60 61 – 70 71 – 79 ≥80 

Taxa de 
mortalidade 
infantil (%) 

12,68 ≥100 99 – 50 49 – 20 19 – 10 9 – 0 

Imunização 
contra 

doenças 
infecciosas 
infantis (%) 

97,53 0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 97 98 – 100  

Escolaridade 
(média de 
anos de 
estudo) 

10,12 0 – 2 3 – 5 6 – 8 9 – 11 ≥12 

Taxa de 
escolarizaçã

o (6 – 14 
anos) (%) 

98,07 <70 70 – 84 85 – 94 95 – 97 98 – 100 

Taxa de 
alfabetização 

(%) 
94,53 0 – 50 51 – 60 61 – 80 81 – 94 95 – 100  

Domicílios 
com acesso 
a rede geral 
de água (%) 

61,20 0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 94 95 – 100 
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Domicílios 
com coleta 
de lixo (%) 

75,88 0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 94 95 – 100 

População 
em 

domicílios 
com 

iluminação 
elétrica (%) 

99,36 0 – 39 40 – 59 60 – 79 80 – 94 95 – 100 

Densidade 
média de 

moradores 
por 

dormitório 
(%) 

18,63 0 - 25 26 – 50 51 – 60 61 – 85 86 – 100 

Coeficiente 
de 

mortalidade 
por 

homicídios 
(nº/100 mil 
habitantes) 

13,56 100 – 30 29 – 12 11 – 4 3 – 2 2 – 1 

Coeficiente 
de 

mortalidade 
por acidente 
de transporte 
(nº/100 mil 
habitantes) 

28,24 >20 20 – 16 15 – 11 10 – 7 6 – 0 

PIB per 
capita (R$) 

25.584 <2.649 
2.649 – 
6.280 

6.281 – 
13.843 

13.844 – 
39.605 

>39.605 

Balança 
comercial – 
Saldo/PIB 

(%) 

36,52 <0 0 – 2 2 – 5 5 – 10 >10 

Receitas 
oriundas de 

fontes 
externas 

77,18 100 – 80 79 – 66 65 – 61 60 – 55 0 – 54 

IDHM 0,68 0 – 0,2 0,2 – 0,4 0,4 – 0,5 0,5 – 0,8 0,8 – 1 

Implantação 
da Agenda 

21 local 
7,14 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Agenda 21 
local com 

fórum 
0 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Base 
cartográfica 
digitalizada 

50 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Sistema de 
informação 
geográfica 

14,29 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Realização 
de 

licenciament
o ambiental 

7,14 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Implantação 
do CAR 

14,29 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Legislação 42,86 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 
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sobre 
zoneamento 

ambiental 

Legislação 
estudo prévio 
de impacto 
ambiental 

21,43 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Arranjos 
produtivos 

locais 
7,14 0 – 39 40 – 49 50 – 59   60 – 69  70 – 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

O quadro 22 apresenta a escala de desempenho dos indicadores de 

desenvolvimento sustentável e sua associação com a escala do Barômetro da 

Sustentabilidade nos quatro subsistemas do desenvolvimento sustentável no 

Território da Cidadania Meio Oeste Contestado. 

 

Quadro 22–Escala de Desempenho dos IDS no TCMOC – 2010 

IDS 

Valo-
res 
dos 
IDS 

(𝑫𝑳𝒙) 

ESCALA DO BARÔMETRO DA SUSTENTABILIDADE 

0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 
Insustentável Potencialmen

te 

insustentável 

Intermediário Potencialmente 
sustentável 

Sustentável 

ESCALA DE DESEMPENHO DOS INDICADORES 

Número de 
veículos 

per capita 
(por 1.000 

hab.) 

461 1.000 – 651 650 – 601 600 – 401 400 – 201 <200 

Arborização 
das vias 

públicas (%) 
54,13 10- 12 13- 17 18 – 24 25 – 40 41 – 60 

Terras em 
uso 

agrossilvi-
pastoril (%) 

53,91 >70 70 – 61 60 – 61 50 – 41 40 – 0 

Áreas 
protegidas 

(%) 
11,24 0 -10 11 – 15 16 – 25 26 – 30 >30 

Vegetação 
natural (%) 

5,17 0 -10 11 – 15 16 – 25 26 – 30 >30 

População 
em 

domicílios 
com água 
encanada 

(%) 

85,85 0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 94 95 – 100 

População 
em 

domicílios 
com 

banheiro e 
água 

encanada 
(%) 

94,39 0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 94 95 – 100 
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População 
em 

domicílios 
com coleta 
de lixo (%) 

97,40 0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 94 95 – 100 

Esgotamento 
sanitário 

adequado 
(%) 

48,85 0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 94 95 – 100 

Taxa de 
crescimento 
populacional 

(%) 

0,91 >3,7 3,6 – 2,6 2,5 – 2,0 2,0 – 1,7 1,6 – 0,1 

Taxa de 
desocupação 

(%) 
2,83 >21 20 – 16 15 – 11 10 – 6 5 – 0 

Índice de 
Gini 

(adimensiona
l) 

0,48 1 – 0,8 0,8 – 0,5 0,5 – 0,4  0,4 – 0,2 0,2 – 0 

Rendimento 
médio 

mensal (R$) 
2,29 0 – 0,8 0,9 – 1.1 1.2 – 1.7 1.8 – 3.6 >3.6  

Renda per 
capita (R$) 

776,61 0 – 895 896 – 1.194 
1.195 – 
1.792 

1.793 – 3.586 >3.586  

Esperança 
de vida ao 

nascer 
(anos) 

75,51 <50 51 – 60 61 – 70 71 – 79 ≥80 

Taxa de 
mortalidade 
infantil (%) 

13,03 ≥100 99 – 50 49 – 20 19 – 10 9 – 0 

Imunização 
contra 

doenças 
infecciosas 
infantis (%) 

95,63 0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 97 98 – 100  

Escolaridade 
(média de 
anos de 
estudo) 

10,35 0 – 2 3 – 5 6 – 8 9 – 11 ≥12 

Taxa de 
escolarizaçã

o (6 – 14 
anos) (%) 

97,86 <70 70 – 84 85 – 94 95 – 97 98 – 100 

Taxa de 
alfabetização 

(%) 
92,04 0 – 50 51 – 60 61 – 80 81 – 94 95 – 100  

Domicílios 
com acesso 
a rede geral 
de água (%) 

61,92 0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 94 95 – 100 

Domicílios 
com coleta 
de lixo (%) 

72,90 0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 94 95 – 100 

População 
em 

domicílios 
com 

iluminação 

99,22 0 – 39 40 – 59 60 – 79 80 – 94 95 – 100 
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elétrica (%) 

Densidade 
média de 

moradores 
por 

dormitório 
(%) 

13,36 0 - 25 26 – 50 51 – 60 61 – 85 86 – 100 

Coeficiente 
de 

mortalidade 
por 

homicídios 
(nº/100 mil 
habitantes) 

8,51 150 – 30 29 – 12 11 – 4 3 – 2 2 – 1 

Coeficiente 
de 

mortalidade 
por acidente 
de transporte 
(nº/100 mil 
habitantes) 

31,34 >20 20 – 16 15 – 11 10 – 7 6 – 0 

PIB per 
capita (R$) 

30.923 <2.649 
2.649 – 
6.280 

6.281 – 
13.843 

13.844 – 
39.605 

>39.605 

Balança 
comercial – 
Saldo/PIB 

(%) 

8,92 <0 0 – 2 2 – 5 5 – 10 >10 

Receitas 
oriundas de 

fontes 
externas 

85,16 100 – 80 79 – 66 65 – 61 60 – 55 0 – 54 

IDHM 0,73 0 – 0,2 0,2 – 0,4 0,4 – 0,5 0,5 – 0,8 0,8 – 1 

Implantação 
da Agenda 

21 local 
10,34 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Agenda 21 
local com 

fórum 
3,45 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Base 
cartográfica 
digitalizada 

24,14 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Sistema de 
informação 
geográfica 

13,79 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Realização 
de 

licenciament
o ambiental 

6,90 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Implantação 
do CAR 

58,62 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Legislação 
sobre 

zoneamento 
ambiental 

31,03 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Legislação 
estudo prévio 
de impacto 
ambiental 

27,59 0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Arranjos 
produtivos 

10,34 0 – 39 40 – 49 50 – 59   60 – 69  70 – 100 
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locais 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

4.1.2 Análise do Desempenho dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável na 

Escala do Barômetro da Sustentabilidade 

 

4.1.2.1 Indicadores ambientais 

 

Os indicadores do subsistema ambiental foram divididos em quatro temas: 

atmosfera; terra; biodiversidade e, saneamento. No tema atmosfera foram 

analisados os indicadores: número de veículos per capita e arborização das vias 

públicas, esses indicadores estão vinculados à qualidade do ar. Os padrões de 

qualidade do ar são determinados pela OMS e, nesses padrões são classificados os 

níveis de poluição. “No Brasil os padrões de qualidade do ar foram estabelecidos 

pela Resolução CONAMA nº 3/1990”(MMA, 2018).Nos territórios analisados os 

indicadores relacionados à qualidade do ar obtiveram como resultado na escala de 

desempenho do barômetro da sustentabilidade coeficientes classificados como 

intermediário no indicador número de veículos per capita apresentando 436 veículos 

por 1.000 habitantes no TCPN e, 461no TCMOC. E classificação sustentável no 

indicador arborização das vias públicas o que representa que 57,31% das vias 

públicas do TCPN são arborizadas enquanto que no TCMOC esse índice foi 

54,13%. 

 No tema terra foi analisado o indicador: terras em uso agrossilvipastoril, 

indicador vinculado à qualidade do uso da terra adotando um sistema de integração 

de lavoura, pecuária e, floresta.Esse sistema de integração entre árvores ou 

pastagens com lavouras é uma alternativa de produção e recuperação de áreas 

degradadas ou não, possibilitando a exploração do solo de forma sustentável 

ambientalmente e economicamente durante todo o ano. No Brasil, a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) vinculada ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desenvolveram o sistema Integração 

Lavoura Pecuária Floresta (ILPF) que se fundamenta na integração dos elementos 

do sistema de produção e, tem como objetivo uma mudança na forma de uso da 

terra. Os sistemas de integração são formados considerando o objetivo e 
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características da propriedade rural, bioma regional, clima, solo, infraestrutura, 

tecnologia disponível, entre outros (EMBRAPA, 2011). 

Nos territórios analisados o indicador relacionado ao tema terra obteve como 

resultado na escala de desempenho do barômetro da sustentabilidade coeficiente 

classificado como sustentável no TCPN, onde 40,19% das terras do território são de 

uso agrossilvipastoril e classificado como potencialmente sustentável no TCMOC, 

pois 53,91% das terras são de uso agrossilvipastoril. 

No tema biodiversidade foram analisados os indicadores: áreas protegidas e, 

vegetação natural.Esses indicadores estão vinculados à proteção da biodiversidade 

do território.A nível mundial existe uma meta da Convenção sobre a Diversidade 

Biológica, que prevê alcançar uma cobertura de 17% de áreas protegidas até 2020. 

Em 2016 o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PUMA) e a União 

Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) lançaram um relatório chamado 

Planeta 201643 que apresenta dados mundiais de áreas protegidas. De acordo com 

o relatório,14,7% da superfície da Terra e 12 % das águas territoriais estão 

protegidas e existiam naquele momento 202.467 áreas protegidas que 

representavam perto de 20 milhões de quilômetros quadrados.Com destaque para a 

cobertura mais ampla alcançada em nível regional que ficana América Latina e 

Caribe, onde 4,85 milhões de quilômetros quadrados, que representa 24% da terra é 

protegida. E metade desse território, 2,47 milhões de quilômetros quadrados de toda 

a região, são terras protegidas no Brasil, que se tornou a maior área nacional de 

áreas protegidas terrestres no mundo (UNEP, 2016). 

Na contramão dos dados apresentados no relatório Planeta 2016, nos 

territórios analisados, os indicadores relacionados à proteção da biodiversidade 

obtiveram como resultado na escala de desempenho do barômetro da 

sustentabilidade coeficientes classificados como insustentável no TCPN com apenas 

9,30% de áreas protegidas e potencialmente insustentáveis no TCMOC onde 11,24 

% das áreas são protegidas. Para o indicador, vegetação natural,os dois territórios 

foram classificados como insustentáveis, sendo que, no TCPN 6,37% da vegetação 

era natural enquanto que no TCMOC apenas 5,17%. 

No tema saneamento foram analisados os indicadores: população em 

domicílios com água encanada; população em domicílios com banheiro e água 

                                            
43Protected Planet Report 2016: How protected areas contribute to achieving global targets for 
biodiversity. 
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encanada; e população em domicílios com coleta de lixo. Esses indicadores estão 

vinculados a condições mínimas de habitação da população para garantir qualidade 

de vida e o indicador esgotamento sanitário adequado vinculado às condições 

mínimas de habitação e respeito ao meio ambiente. No ano 2000 foram 

estabelecidos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) de combate à 

pobreza. Foram definidos oito objetivos a serem alcançados até o final de 2015, 

entre eles o objetivo de garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. No 

Brasil esse objetivo foi “considerado por muitos como um dos mais complexos para o 

país, principalmente na questão de acesso aos serviços de saneamento básico em 

regiões remotas e nas zonas rurais” (OBJETIVOSDOMILENIO.ORG, 2018). As 

principais ações no Brasil foram no sentido de diminuir o percentual da população 

que não tinha acesso a água potável e esgotamento sanitário. 

Nos territórios analisados os indicadores relacionados às condições mínimas 

de habitação da população para garantir qualidade vida e respeito ao meio ambiente 

obtiveram como resultado na escala de desempenho do barômetro da 

sustentabilidade coeficientes classificados como potencialmente sustentável no 

TCPN em que 94,94% da população do território vivem em domicílios com água 

encanada e 91,88% da população vive em domicílios com banheiro e água 

encanada. No território ainda consta que 96,26% da população vivem em domicílios 

com coleta de lixo sendo classificado como sustentável para esse indicador. 

Enquanto que para o indicador de esgotamento sanitário adequado o território foi 

classificado como insustentável, pois a cobertura de esgotamento sanitário alcança 

60% da população. No TCMOC foi constatado que 85,85% da população do 

território vivem em domicílios com água encanada, sendo o indicador classificado na 

escala de desempenho do barômetro da sustentabilidade como intermediário e que, 

94,39% da população vive em domicílios com banheiro e água encanada sendo 

classificado como potencialmente sustentável. No território ainda consta que 97,40% 

da população vivem em domicílios com coleta de lixo sendo classificado como 

sustentável para esse indicador. Enquanto que para o indicador de esgotamento 

sanitário adequado o território foi classificado como insustentável, pois a cobertura 

de esgotamento sanitário alcança apenas 48,85% da população.  
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4.1.2.2 Indicadores sociais 

 

Os indicadores do subsistema social foram divididos em sete temas: 

população; trabalho e rendimento; saúde, educação; habitação; e segurança. No 

tema população foi analisado o indicador taxa de crescimento populacional. Nos dois 

territórios analisados o indicador taxa de crescimento populacional obteve 

classificação sustentável apresentando taxas abaixo dos níveis mundial e brasileiro. 

No TCPN o índice foi de 0,43% enquanto que no TCMOC foi de 0,91%. 

No tema trabalho e rendimento foram analisados os indicadores: taxa de 

desocupação; índice de Gini; rendimento médio mensal; e renda per capita.O último 

censo demográfico realizado no Brasil havia apresentado uma redução significativa 

na taxa de desocupação. No ano 2000 a taxa era de 15,39% e recuou a 7,98% em 

2010 (ATLAS BRASIL, 2013).Considerando os dados de desocupação no ano de 

2010, nos territórios analisados o indicador taxa de desocupação obteve 

classificação sustentável na escala de desempenho do barômetro da 

sustentabilidade, apresentando taxas abaixo dos níveis mundiais e brasileiras para o 

período em análise, sendo que, no TCPN a taxa de desocupação foi de 4,31% e no 

TCMOC foi de 2,83%. 

Conforme dados apresentados anteriormente, o índice de Gini da distribuição 

do rendimento mede a desigualdade relativa que, a nível mundial, vem 

apresentando queda, mostrando um cenário de diminuição da desigualdade relativa 

global.No Brasil verificou-se que ao longo dos anos o índice também vem 

reduzindo,pois, entre o ano de 1991 a 2015, o coeficiente reduziu 0,123 décimos 

(IBGE, 2010). Essa redução foi motivada principalmente pelas ações de governo 

que foram adotadas desde os anos 2000 com o intuito de reduzir as desigualdades 

no país.Nos últimos dois Censos Demográficos, entre os estados brasileiros, Santa 

Catarina apresentou o menor coeficiente com valores de 0,56 em 2000 e 0,49 em 

2010. O maior coeficiente foi apresentado por Alagoas com valor de 0,68 em 2000 e, 

pelo Amazonas com valor de 0,65 em 2010 (ATLAS BRASIL, 2017).Nos territórios 

analisados o índice de Gini obteve classificação intermediária na escala de 

desempenho do barômetro da sustentabilidade, apresentando coeficiente abaixo dos 

níveis mundial e brasileiro. NO TCPN o coeficiente foi de 0,47 no TCMOC foi de 0,48 

sendo esses coeficientes muito próximos do coeficiente do estado de Santa 

Catarina. 
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A PNAD possui um módulo de informações sobre rendimento de todas as 

fontes e são avaliados os rendimentos de trabalho e de outras fontes alternativas. 

Em 2010 a média nacional de rendimento domiciliar per capita era de R$ 668,00 e 

50% da população brasileira recebia até R$ 375,00 enquanto 25% recebiam até R$ 

188,00 (IBGE, 2011). No TCPN o rendimento médio mensal era de 2,16 salários 

mínimos para os trabalhadores formais que resultou na classificação potencialmente 

sustentável na escala de desempenho do barômetro da sustentabilidade, enquanto a 

renda per capita era de R$ 616,29 e resultou na classificação insustentável. NO 

TCMOC o rendimento médio mensal era de 2,29 salários mínimos para os 

trabalhadores formais que resultou na classificação potencialmente sustentável na 

escala de desempenho do barômetro da sustentabilidade, enquanto a renda per 

capita era de R$ 776,61 e resultou na classificação insustentável. 

No tema saúde foram analisados os indicadores: esperança e vida ao nascer; 

taxa de mortalidade infantil; e imunização contra doenças infecciosas infantis.  

No Brasil em 2010 a expectativa de vida foi de 73,9 anos. Considerando os 

dados da Tábua Completa de Mortalidade de 2010, durante os anos de 2000 a 2010 

a esperança de vida ao nascer aumentou em 3,03 anos sendo que, se o brasileiro 

ultrapassou os riscos de morte até os 40 anos de idade, poderia alcançar em média 

mais 37,74 anos (IBGE, 2011).Entre os Estados brasileiros, considerando os dados 

do Censo Demográfico de 2010, o Maranhão apresentou a menor expectativa de 

vida 70,4 anos e, Santa Catarina a maior, 76,6 anos. Nos territórios analisados o 

indicador esperança de vida ao nascer obteve classificação potencialmente 

sustentável na escala de desempenho do barômetro da sustentabilidade, 

apresentando 75,7 anos no TCPN e 75,5 anos no TCMOC. 

Entre os anos 2000 a 2010 as taxas de mortalidade infantil caíram um terço 

em nível mundial, isso representa que o número de crianças com menos de cinco 

anos que faleceram anualmente diminuiu de 12,4 milhões para 8,1 milhões. A taxa 

média de mortalidade infantil diminuiu de 89 para 60 mortes para cada mil nascidos 

vivos nesse período. Índia, Nigéria, República Democrática do Congo, Paquistão, 

China e África Subsaariana são os países quemais concentram a mortalidade de 

crianças menores de cinco anos. Enquanto a média das taxas de mortalidade infantil 

mundiais diminuíram 2,1%,no Brasil a diminuição foi de 5,2% resultando em uma 

taxa de 16,70%. Em 2010, entre os Estados brasileiros, Alagoas apresentou a maior 

taxa e, Santa Catarina a menor, que corresponde a28,40% e 
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11,54%,respectivamente (UNICEF, 201044; ATLAS BRASIL, 2013) que representa 

uma diferença de 16,86% no território brasileiro.Nos territórios da cidadania 

analisados o indicador taxa de mortalidade infantil obteve classificação insustentável 

na escala de desempenho do barômetro da sustentabilidade, apresentando no 

TCPN taxa de 12,68% e no TCMOC taxa de 13,03%. 

A OMS instituiu a Década da Vacina entre 2010 e 2020. O projeto trata-se de 

um esforço em nível mundial para possibilitar o acesso universal às vacinas a toda a 

população do planeta visto que os últimos esforços mundiais foram no sentido de 

garantir às crianças a imunização por meio de vacinas, e apesar dos esforços cerca 

de 22 milhões de bebês no mundo não foram vacinadas com as três doses 

obrigatórias e imprescindíveis da vacina tríplice, que evita a mortalidade por difteria, 

tétano e coqueluche (EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO45, 2015).No Brasil as 

décadas de 1990 e 2000 foram importantes para o sucesso do PNI. “A cobertura 

vacinal no País nos últimos dez anos atingiu em média 95% para a maioria das 

vacinas do calendário da criança e em campanhas de vacinação” (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2012, on-line).  

Nos territórios da cidadania analisados o indicador imunização contra 

doenças infecciosas infantis obteve classificação potencialmente sustentável na 

escala de desempenho do barômetro da sustentabilidade, apresentando uma 

cobertura de 97,53% no TCPN e 95,63% no TCMOC. 

 No tema educação foram analisados os indicadores: escolaridade por meio da 

média de anos de estudo; taxa de escolarização (6 – 14 anos); e, taxa de 

alfabetização. Na Tabela 9 é possível verificar que ao se considerar os grupos de 

países por índice de desenvolvimento humano a média de escolaridade é de 12,7 

anos e a taxa de alfabetização é de 77,53%. Considerando as regiões do mundo a 

média de escolaridade é de 12,3 anos e, a taxa de alfabetização é de 83,72%. 

Enquanto que no Brasil a média é de 15,2 anos de escolaridade e taxa de 

alfabetização é de 92,6% apresentando uma taxa acima das médias mundiais. 

 

 
 
 

                                            
44 Dados do Levels & Trends in Child Mortality: Report 2010 Estimates Developed by the UN Inter-agency Group for Child 

Mortality Estimation. 
45Empresa Brasil de Comunicação (EBC) é uma empresa pública federal criada pela Lei no 11.652/2008 que dá efetividade ao 
princípio constitucional de complementaridade entre o sistema público, privado e estatal de comunicação.  
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Tabela 9–Escolaridade média e taxa de alfabetização 
 Escolaridade 

média (anos) 
Taxa de alfabetização (%) 

Grupo de países (IDH) Feminino Masculino  

IDH muito alto 16,7 
14,1 
11,5 
8,5 

16,0 - 
IDH alto 13,6 95,3 
IDH médio 11,3 76,4 
IDH baixo 10,0 60,9 

Regiões do mundo    

Estados Árabes 11,4 12,1 80,7 
Leste da Ásia e Pacífico 13,3 13,0 95,7 
Europa e Ásia Central 13,7 14,0 98,1 
América Latina e Caribe 14,7 13,8 93,2 
Sul da Ásia 11,3 11,1 70,3 
África Subsaariana 9,1 10,3 64,3 

Brasil 15,7 14,7 92,6 
Mundo 12,4 123 84,3 

Fonte: Adaptado de PNUD (2016)46. 

 

Nos territórios da cidadania analisados o indicador escolaridade média em 

anos de estudo obteve classificação potencialmente sustentável na escala de 

desempenho do barômetro da sustentabilidade, apresentando um coeficiente de 

10,12 anos no TCPN e 10,35 anos no TCMOC. Ambos os territórios apresentaram 

taxas abaixo das médias mundiais e da média brasileira para o indicador. 

O indicador taxa de escolarização (6 – 14 anos) obteve classificação 

sustentável na escala de desempenho do barômetro da sustentabilidade no TCPN 

com uma média de 98,07% da população com essa idade que estava frequentando 

a escola e classificação potencialmente sustentável no TCMOC com taxa de 

97,86%. 

 Para o indicador taxa de alfabetização o TCPN apresentou uma taxa de 

94,53% e o TCMOC 92,04 sendo os dois territórios classificados como 

potencialmente sustentável apresentando taxas superiores às médias mundiais. 

Para os indicadores que tratam do tema habitação foram analisados os 

indicadores: domicílios com acesso a rede geral de água; domicílios com acesso a 

rede geral de esgoto ou fossa séptica; e, domicílios com coleta. No indicador 

domicílios com acesso a rede geral de água os dois territórios analisados foram 

classificados como insustentável apresentando taxas abaixo do mínimo tolerável de 

70%, o TCPN apresentou taxa de 61,20% e o TCMOC taxa de 61,92%. Para o 

indicador domicílios com coleta de lixo os dois territórios analisados foram 

                                            
46Human Development Report 2016: Table 4 – Gender Development Index eTable 9 – Education 
Achievements. 
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classificados como potencialmente insustentável com o TCPN apresentando taxa de 

75,88% e o TCMOC taxa de 72,90%. Para o indicador população em domicílios com 

iluminação elétrica os dois territórios analisados foram classificados como 

sustentáveis por apresentarem taxas de cobertura muito próximas de 100% que é 

considerada ideal para o nível de sustentabilidade. Nesse indicador o TCPN 

apresentou taxa de 99,36% e o TCMOC taxa de 99,22%.  

Por meio dos resultados apresentados percebe-se que os indicadores 

ambientais de saneamento e os indicadores sociais de habitação apresentam 

contradições que são possíveis de verificar no quadro 23. 

 

Quadro 23–Comparativo entre indicadores. 

Indicador 
Valores dos IDS (𝑫𝑳𝒙) 

– TCPN (%) 
Valores dos IDS (𝑫𝑳𝒙) 

– TCMO (%) 

População em domicílios com água encanada 94,94 85,85 

População em domicílios com banheiro e água 
encanada 

91,88 94,39 

População em domicílios com coleta de lixo 96,26 97,40 
Média: 94,36 92,55 

Domicílios com acesso a rede de água  61,20 61,92 

Domicílios com coleta de lixo  75,88 72,90 
Média: 68,54 67,41 

Fonte: Dados da pesquisa, (2018). 
 

No quadro 23 verifica-seu ma contradição entre a média dos indicadores que 

apresentam os percentuais de domicílios que tem acesso a rede de água e a coleta 

de lixo e os percentuais relacionados à população que reside nesses domicílios. 

Essa contradição pode estar relacionada ao fato de que acesso a água encanada e 

a coleta de lixo tem alto percentuais de atendimento quando se refere a população 

atendida. Entretanto os valores domiciliares de acesso a água ou domicílio é 

atendido pela coleta de lixo são expressivamente inferiores nos dois territórios. 

O tema habitação ainda apresenta o indicador de densidade média. Nesse 

indicador a densidade recomendável pelo IBGE é de 2 moradores por dormitório. 

Nos dois territórios analisados a classificação na escala de desempenho foi como 

insustentável, pois o TCPN apresentou uma taxa de 18,63% de domicílios com 

densidade media de até 2 moradores por dormitório e o TCMOC taxa de 13,36%.

 Fechando a análise dos indicadores do tema habitação o indicador coeficiente 

de mortalidade por homicídios apresentou taxa de 13,56% no TCPN ficando o 

território classificado como potencialmente insustentável e, 8,51% no TCMOC que 

obteve classificação intermediária na escala de desempenho. E o indicador 
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coeficiente de mortalidade por acidentes de trânsito os dois territórios foram 

classificados como insustentável, pois o TCPN apresentou taxa de 28,24% enquanto 

no TCMOC a taxa foi de 31,34%. 

 

4.1.2.3 Indicadores econômicos  

 

Os indicadores do subsistema econômico foram estruturados no quadro 

econômico sendo eles: PIB per capita; balança comercial; receitas oriundas de 

fontes externas; e IDHM. Em 2015 todas as unidades da federação brasileira 

apresentaram queda no PIB. O Distrito Federal apresentou o valor de R$ 73.971,05 

assumindo a posição de maior PIB per capita entre as unidades da federação e o 

Maranhão assumiu a última colocação com um valor de R$ 11.366,23. Santa 

Catarina foi o quarto colocado com um PIB per capita de R$ 36.525,28. Nos 

territórios da cidadania analisados, o indicador PIB per capita obteve classificação 

potencialmente sustentável na escala de desempenho do barômetro da 

sustentabilidade, apresentando no TCPN o valor de R$ 25.585,34 e o TCMOC o 

valor de R$ 30.922,90. Os valores apresentados pelos dois territórios analisados 

estão abaixo da média de Santa Catarina. 

No indicador balança comercial o TCPN obteve classificação na escala de 

desempenho como sustentável apresentando uma taxa média de 36,52% pois 

quando o saldo da balança comercial é superior a 10% do PIB, o território alcança a 

sustentabilidade, enquanto o TCMOC obteve classificação potencialmente 

sustentável por apresentar uma taxa média de 8,92%.  

O indicador receitas oriundas de fontes externas,admite-se que quanto menor 

o percentual de receitas oriundas de fontes externas, maior será o grau de 

autonomia financeira do território. Nos territórios analisados o TCPN apresentou 

uma dependência de recursos externos de 77,18% sendo classificado na escala de 

desempenho como potencialmente insustentável. E o TCMOC apresentou uma 

dependência de recursos externos de 85,16% sendo classificado na escala de 

desempenho como insustentável. Esse indicador reflete uma fraqueza comum entre 

os municípios abrangidos pelos territórios que é a incapacidade de estimular cadeias 

produtivas locais e gerar investimentos da iniciativa privada para aumento da 

arrecadação de receitas vinculadas às atividades comerciais, industriais e de 

serviços.  
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Finalizando os indicadores econômicos, o IDHM dos dois territórios 

analisados ficou classificado na escala de desempenho como potencialmente 

sustentável. Sendo que no TCPN o indicador apresentou um coeficiente de 0,68 que 

fica abaixo da média nacional e do estado de Santa Catarina e no TCMOC o 

coeficiente foi de 0,73 ficando dentro da média brasileira e do estado de Santa 

Catarina. 

  

4.1.2.4 Indicadores institucionais 

 

Os indicadores do subsistema institucional foram estruturados em três grupos: 

Agenda 21; gestão ambiental; e articulação institucional. Nesses grupos de 

indicadores foram encontrados em dois territórios analisados, os piores resultados 

entre todos os indicadores analisados e a comparação com índices internacionais e 

nacionais fica prejudicada, pois ainda não se dispõe de dados para realizar a 

comparação. 

No grupo Agenda 21 foram analisados os indicadores implantação da Agenda 

21 e Agenda 21 local com Fórum. No TCPN apenas um município iniciou os 

procedimentos de implantação da Agenda 21 o que representou um uma média de 

7,14% e nenhum município realizou o Fórum da Agenda 21 obtendo classificação 

insustentável na escala de desempenho do barômetro da sustentabilidade. E no 

TCMOC três municípios iniciaram os procedimentos de implantação da Agenda 21 

representando uma média de 10,34%.Apenas um realizou o Fórum da Agenda 21, 

obtendo também a classificação insustentável na escala de desempenho do 

barômetro da sustentabilidade. 

Com relação à gestão ambiental foram analisados seis indicadores. No 

indicador base cartográfica digitalizada o TCPN obteve classificação intermediária 

na escala de desempenho do barômetro da sustentabilidade, apresentando uma 

taxa de 50% e no TCMOC taxa foi de 24,14% ficando classificado como 

potencialmente insustentável.  

No indicador sistema de informação geográfica o TCPN obteve classificação 

insustentável na escala de desempenho do barômetro da sustentabilidade, 

apresentando uma taxa de 14,29% e no TCMOC taxa foi de 13,79% ficando 

classificado como insustentável. 
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No indicador realização de licenciamento ambiental, os dois territórios 

obtiveram classificação insustentável na escala de desempenho do barômetro da 

sustentabilidade. Sendo que o TCPN apresentou uma taxa de 7,14% e no TCMOC 

taxa foi de 6,9%. 

No indicador implantação do CAR, o TCPN obteve classificação insustentável 

na escala de desempenho do barômetro da sustentabilidade, apresentando uma 

taxa de 14,29%. Enquanto o TCMOC a taxa foi de 58,62% ficando classificado como 

intermediário. Nessa situação o TCMOC está caminhando para a classificação 

potencialmente sustentável. 

Com relação ao indicador legislação sobre zoneamento ambiental, o TCPN 

obteve classificação intermediária na escala de desempenho do barômetro da 

sustentabilidade, apresentando uma taxa de 42,86%. Enquanto o TCMOC a taxa foi 

de 31,03% ficando classificado como potencialmente insustentável. 

E no indicador legislação de estudo prévia de impacto ambiental, os dois 

territórios obtiveram classificação potencialmente insustentável na escala de 

desempenho do barômetro da sustentabilidade. Sendo que o TCPN apresentou uma 

taxa de 21,43% e no TCMOC a taxa foi de 27,59%. 

Encerrando a análise dos indicadores com relação à classificação na escala 

de desempenho, foi analisado o tema articulação institucional, por meio do indicador 

de arranjos produtivos locais. Na análise os dois territórios obtiveram classificação 

insustentável na escala de desempenho do barômetro da sustentabilidade, com o 

TCPN apresentando uma taxa de 7,14% e o TCMOC taxa de 10,34%. Essas taxas 

representam que no TCPN apenas em um município há presença de arranjo 

produtivo local,enquanto que no TCMOC há presença em três municípios. Os APL’s 

são idealizados como formas de organização da produção, fundamentadas na 

divisão do trabalho entre os atores locais e a criação de um sistema de intercâmbios 

locais que resultam no aumento da produtividade e no crescimento da economia. 

Em 2015 no Brasil existiam 677 arranjos produtivos locais, a região Sul ocupava a 5ª 

e última colocação entre as cinco regiões brasileiras com 83 arranjos. Os Territórios 

da Cidadania Catarinense apresentam dados muito insatisfatórios em ralação a esse 

indicador o que representa uma atuação institucional mobilizadora praticamente 

inexistente por parte dos atores sociais. 
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4.2 ATRIBUIÇÃO DO GRAU (𝐵𝑆𝑥) AO INDICADOR LOCAL (𝐷𝐿𝑥) NA ESCALA DO 

BARÔMETRO DA SUSTENTABILIDADE 

 

 Após a identificação e classificação da faixa da escala de desenvolvimento 

sustentável que cada indicador pertence, passou-se para a atribuição do grau na 

escala de desempenho do barômetro da sustentabilidade onde cada indicador foi 

submetido à metodologia de cálculo de Kronemberger et al. (2008). 

 
4.2.1 Grau dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do Território da 

Cidadania Planalto Norte 

 

 Após a realização dos cálculos para atribuição do grau a todos os 

indicadores, o quadro 20 apresenta os resultados alcançados por meio da aplicação 

do estágio 6 do método, onde foi realizada a agregação dos indicadores, a 

determinação do grau de bem-estar humano expresso como resultado da dimensão 

humana e a determinação do grau de bem-estar ecológico expresso como resultado 

da dimensão ecológica. 

 Na dimensão humana destaca-se como sustentável o tema população 

consequência da baixa taxa de crescimento populacional. Destacam-se também os 

temas saúde, educação e quadro econômico que foram considerados 

potencialmente sustentáveis com os indicadores imunização contra doenças 

infecciosas infantis, taxa de escolarização entre seis e quatorze anos, taxa de 

alfabetização e saldo da balança comercial apresentando  índices superiores a 80. 

O tema, trabalho e rendimento, ficou classificado como intermediário por apresentar 

desempenho em transição. Enquanto que os temas habitação e segurança foram 

considerados potencialmente insustentáveis. Assim, o subsistema social é 

considerado intermediário, o subsistema econômico é considerado potencialmente 

sustentável e a média do nível de sustentabilidade da dimensão humana no TCPN é 

considerada potencialmente sustentável. O grau de bem-estar humano foi de 61,46. 

  

Quadro 24–Grau dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do TCPN – Dimensão humana 
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mortalidade por acidente 
de transporte (nº/100 mil 

habitantes) 

11,76 

E
c
o

n
ô

m
ic

a
 

Q
u
a
d
ro

 e
c
o
n
ô
m

ic
o
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85,89 

Receitas oriundas de 
fontes externas (%) 22,80 

IDHM 72,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2018). 

 

Na dimensão ecológica o maior nível de sustentabilidade foi alcançado pelos 

temas atmosfera e saneamento que são considerados potencialmente sustentáveis. 

Destacam-se nesses temas os indicadores arborização das vias públicas, população 

em domicílios com água encanada e população em domicílios com coleta de lixo, 
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por elevarem a média nesses temas apresentando índices acima de 80. No tema 

saneamento o indicador esgotamento sanitário adequado apresenta uma situação 

inadequada com índice abaixo de 20. Os temas gestão ambiental e terra são 

considerados potencialmente insustentáveis. Os temas Agenda 21 articulação 

institucional e biodiversidade sendo considerados insustentáveis. Destaque para o 

indicador Agenda 21 local com Fórum que nesse caso não obteve grau, pois 

nenhum município do território realizou as ações necessárias em relação ao 

indicador. Resultando que o subsistema institucional é insustentável, o subsistema 

ambiental é considerado intermediário e, a média do nível de sustentabilidade da 

dimensão ecológica no TCPN é considerada potencialmente insustentável. O grau 

de bem-estar ecológico foi de 28,72. 

 

Quadro 25– Grau dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do TCPN – Dimensão ecológica 
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Esgotamento sanitário 
adequado 

17,39 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2018). 

 

4.2.2 Grau dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do Território da 

Cidadania Meio Oeste Contestado 

 

Na dimensão humana destaca-se como sustentável o tema população 

também como consequência da baixa taxa de crescimento populacional. Os temas 

saúde e educação são considerados potencialmente sustentáveis com o indicador 

taxa de escolarização entre seis e quatorze anos apresentando índice superior a 80. 

Os temas trabalho e rendimento; e quadro econômico, foram classificados como 

intermediário por apresentar desempenho em transição, pode-se destacar o 

indicador taxa de desocupação que apresentou índice acima de 80 e o indicador 

receitas oriundas de fontes externas que apresentou índice abaixo de 20 indicando a 

dependência financeira dos municípios do território. Enquanto que os temas 

habitação e segurança foram considerados potencialmente insustentáveis assim 

como no TCPN. Nesse sentido, os subsistemas social e econômico são 

considerados intermediários, a média do nível de sustentabilidade da dimensão 

humana no TCMOC é considerada intermediária. O grau de bem-estar ecológico foi 

de 60,03. 

 
Quadro 26–Grau dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do TCMOC – Dimensão humana 
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IDHM 75,33 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

Na dimensão ecológica o maior nível de sustentabilidade foi alcançado pelo 

tema atmosfera que é considerado potencialmente sustentável. Destaca-se nesse 

tema o indicador arborização das vias públicas que apresentou índice acima de 80. 

O tema saneamento foi considerado intermediário com os indicadores população em 

domicílios com banheiro e água encanada e população em domicílios com coleta de 
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lixo apresentando níveis acima de 80, enquanto o indicador esgotamento sanitário 

adequado apresenta índice abaixo de 20. Os temas gestão ambiental e terra são 

considerados potencialmente insustentáveis assim como no TCPN com destaque 

para os indicadores realização de licenciamento ambiental e sistema de informação 

geográfica que apresentam índices abaixo de 20. Os temas Agenda 21, articulação 

institucional e biodiversidade são considerados insustentáveis, sendo que, o 

indicador áreas protegidas é o único desses temas que não apresenta índice abaixo 

de 20. Com isso o subsistema institucional é insustentável, o subsistema ambiental é 

considerado intermediário e a média do nível de sustentabilidade da dimensão 

ecológica é considerada potencialmente insustentável. O grau de bem-estar 

ecológico foi de 28,44. 

 

Quadro 27–Grau dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do TCMOC – Dimensão ecológica 
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Fonte: Dados da Pesquisa, (2018). 

 

4.2.3 Construção do Gráfico Bidimensional 

 

Para facilitar a visualização dos resultados alcançados pela aplicação do 

método barômetro da sustentabilidade nos Territórios da Cidadania Catarinenses, foi 

elaborado o gráfico bidimensional do nível de sustentabilidade sob o ponto de vista 

do bem-estar humano e bem-estar ecológico que está demonstrado na figura 13. 

Cada eixo do gráfico varia de 0 a 100, e é dividido em cinco escalas/setores de 20 

pontos. Cada escala/setor conforme Bellen (2005) representa um nível de 

sustentabilidade na seguinte classificação: 0 a 20 – insustentável; 21 a 40 – 

potencialmente insustentável; 41 a 60 – intermediário; 61 a 80 – potencialmente 

sustentável; e. 81 a 100 – sustentável. 
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Figura 13–Gráfico bidimensional barômetro da sustentabilidade nos Territórios da Cidadania 
Catarinenses 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Pode-se verificar que no gráfico bidimensional foram sobrepostos os 

resultados das médias das duas dimensões obtidas na aplicação do barômetro da 

sustentabilidade, indicando que os territórios apresentam dados que os mantêm 

muito próximos nos níveis de sustentabilidade. 

 

4.2.4 Comparação dos Níveis de Sustentabilidade 

 

Os resultados das médias para os subsistemas estão representados na 

Figura 4. De modo geral é possível observar que os níveis de sustentabilidade entre 

os dois territórios são muito parecidos demonstrando, que a dimensão humana 

composta pelos subsistemas social e econômico caminha para a sustentabilidade, 

pois no TCPN a dimensão é considerada potencialmente sustentável com índice 61, 

e no TMOC é intermediária com índice 60,ou seja, com índices muito próximos. 

Enquanto que a dimensão ecológica, composta pelos subsistemas institucional e 

ambiental, estão longe do desempenho ideal para se chegar ao nível intermediário, 

pois nos dois territórios em análise foram consideradas potencialmente 

insustentável, no TCPN o índice é 29, e no TMOC o índice é de 28,4, também com 

índices muito próximos. 
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Figura 14–Comparação dos resultados dos níveis de sustentabilidade 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, (2018). 

 

 Dando continuidade a comparação dos resultados alcançados pela pesquisa, 

a Tabela 10apresenta a comparação dos níveis de sustentabilidade dos territórios da 

cidadania catarinenses com os níveis brasileiros. Os níveis brasileiros são resultados 

da aplicação do barômetro da sustentabilidade no trabalho de Kronemberger e 

Clevelário Junior realizado em 2012 e que utilizou dados estatísticos do Censo 

Demográfico de 2010.  

 

Tabela 10–Comparação dos Níveis de Sustentabilidade 

Subsistemas/ 
Dimensões 

Nível de Sustentabilidade (graus) 

Brasil TCPN TCMOC 

Ambiental 44,4 49,0 43,9 
Econômica 55,0 62,4 59,8 
Social 38,0 60,5 60,3 
Institucional 39,0 10,6 12,9 
Humana 51,9 61,5 60,0 
Ecológica 44,4 28,7 28,4 

Fonte: Adaptado de Kronemberger et al. (2012); Dados da Pesquisa (2018). 

 

 No subsistema ambiental pode se observar que entre os Territórios da 

Cidadania Catarinenses, o TCPN apresentou nível maior de sustentabilidade que 

fica 5,1 pontos acima do TCMOC e 4,60 pontos acima do nível brasileiro. No 

subsistema econômico o TCPN também apresentou nível de sustentabilidade maior 

que TCMOC em 2,6 pontos e maior que o nível brasileiro em 7,4 pontos. No 

subsistema social os Territórios da Cidadania Catarinense apresentam níveis quase 

iguais e, ambos apresentam nível maior que o nacional em torno de 22 pontos. No 
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subsistema institucional o nível de sustentabilidade nacional é superior aos níveis 

dos Territórios da Cidadania Catarinense em 28,4 pontos sobre TCPN e em 26,1 

pontos sobre o TCMOC. Na dimensão humana que avalia o bem-estar social os 

territórios analisados apresentam níveis de sustentabilidade superior ao nível 

brasileiro, sendo que, o TCPN é superior em 9,6 pontos e o TCMOC superior em 8,1 

pontos. E na dimensão ecológica que avalia o bem-estar do eco sistema o nível 

nacional é muito superior aos níveis dos territórios analisados, em relação ao TCPN 

é superior em 15,7 pontos e, ao TCMOC é superior em 16 pontos. 

  



110 
 

5 CONCLUSÃO 

 

A dinâmica de funcionamento da sociedade pós-industrial confere um estilo 

de vida insustentável para o meio ambiente, resultando em grandes dívidas: 

ecológica, social-econômica, cultural e institucional, que estão fortemente 

interligadas e que possuem a mesma origem: a lógica da reprodução do capital. 

Assim se iniciaram discussões baseadas na crença generalizada de que os 

recursos, principalmente o natural, eram inexauríveis. Essas discussões se 

originaram entre alguns integrantes de comunidades mundiais por meio de reuniões 

e conferências no intuito da reavaliação dos modelos de desenvolvimento adotados 

pela sociedade em geral que é norteado pelo pensamento de que só há 

desenvolvimento se houver crescimento econômico.Nesse contexto, o termo 

desenvolvimento passa por um novo olhar, e seu significado passa a ser atrelado à 

palavra sustentabilidade, constituindo assim o termo desenvolvimento sustentável. 

Em sua abordagem tradicional o desenvolvimento sustentável abrange três 

dimensões principais: econômica, social e ambiental, que de certa forma são 

interligadas uma a outra. Organizações mundiais como a ONU e União Européia 

adotam essas dimensões para construção das análises relacionadas ao tema. No 

Brasil o IBGE adota quatro dimensões para análise do desenvolvimento sustentável: 

econômica, social, ambiental e institucional. 

No entanto, só é possível analisar o desenvolvimento sustentável por meio de 

um sistema de dimensões, não sendo possível isolá-las, pois nesse caso elas são 

interdependentes. O capítulo 8 da Agenda 21 Global destaca que uma forma dos 

países medirem seus avanços rumo ao desenvolvimento sustentável se materializa 

por meio da utilização de sistemas de monitoramento e avaliação de indicadores.  

O barômetro da sustentabilidade é um método que permite avaliar e analisar 

indicadores de desenvolvimento sustentável e é composto de duas dimensões: 

humana e ecológica, assim a dimensão humana é dividida nos subsistemas: social e 

econômico e a dimensão ecológica é dividida nos subsistemas: ambiental e 

institucional. Por meio da utilização do barômetro da sustentabilidade foi possível 

medir o nível de sustentabilidade dos dois territórios da cidadania catarinenses 

sendo que, cada dimensão foi obtida por meio da média dos graus atribuídos aos 

indicadores quando agrupados em seus temas.  
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Os resultados alcançados ressaltam que, em relação às duas dimensões de 

desenvolvimento sustentável mensuradas na pesquisa, ainda que houvesse um 

esforço institucional por parte do Governo Federal para a efetivação do PTC, se 

observa nesses territórios, uma predominância de ações que não são articuladas de 

modo que não se garante a manutenção dos objetivos do programa. 

 Verificou-se que os Territórios da Cidadania Catarinenses apresentam dados 

insatisfatórios em parte dos indicadores selecionados, que se demonstraram 

insustentáveis ou potencialmente insustentáveis isso representa de modo geral uma 

atuação institucional mobilizadora praticamente inexistente por parte dos atores 

sociais no que se refere a dimensão ambiental e institucional. Foi possível perceber 

que os territórios estão desprovidos de articulação política e processos participativos 

nas suas regiões, isso é perceptível quando se verificou que são desenvolvidas 

poucas ações resultantes das transferências provenientes das esferas federal e 

estadual. Nesse sentido, o programa representou uma estratégia distante de 

interesse político. 

No Território da Cidadania Planalto Norte o subsistema social foi considerado 

intermediário apresentando uma média de 60,47, o subsistema econômico 

potencialmente sustentável apresentando uma média de 62,45 e a média do nível de 

sustentabilidade da dimensão humana no território foi considerada como 

potencialmente sustentável. O índice de bem-estar humano foi de 61,46. Enquanto o 

subsistema institucional é insustentável, pois apresentou uma média de 10,61, o 

subsistema ambiental é considerado intermediário com média de 49,05 e a média do 

nível de sustentabilidade da dimensão ecológica no TCPN é considerada 

potencialmente insustentável. O índice de bem-estar ecológico foi de 28,72. 

No Território da Cidadania Meio Oeste Contestado os subsistemas social e 

econômico são considerados intermediários com médias de 60,29 e 59,78 

respectivamente e a média do nível de sustentabilidade da dimensão humana no 

TCMO é considerada intermediária. O índice bem-estar humano foi 60,03. Já no 

subsistema institucional é insustentável com média de 12,95, o subsistema 

ambiental é considerado intermediário apresentando média de 43,94 e a média do 

nível de sustentabilidade da dimensão ecológica é considerada potencialmente 

insustentável. O índice de bem-estar ecológico é 28,44. 

Foi possível observar que os níveis de sustentabilidade entre os dois 

territórios são muito parecidos demonstrando, que a dimensão humana composta 
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pelos subsistemas social e econômico caminha para a sustentabilidade, pois no 

Território Planalto Norte a dimensão foi considerada potencialmente sustentável com 

índice 61, e no Território Meio Oeste foi intermediária com índice 60. Enquanto que a 

dimensão ecológica, composta pelos subsistemas institucional e ambiental está 

longe do desempenho ideal para se chegar ao nível intermediário, pois nos dois 

territórios em análise foram consideradas como potencialmente insustentáveis, no 

Território Planalto Norte o índice foi 29, e no TMOC o índice foi de 28,4, também com 

índices muito próximos.  

Na comparação dos níveis de sustentabilidade dos Territórios da Cidadania 

Catarinenses com os níveis brasileiros que são resultados da aplicação do 

barômetro da sustentabilidade no trabalho de Kronemberger e Clevelário Junior 

realizado em 2012, se constatou que o Território Planalto Norte apresenta níveis de 

sustentabilidade superiores aos níveis do Território Meio Oeste Contestado e dos 

nacionais nos subsistemas ambiental, econômico e social. Também é superior na 

dimensão humana. O Território Meio Oeste Contestado supera o nível de 

sustentabilidade do Território Planalto Norte apenas no subsistema institucional, 

sendo inferior ao nível nacional. Na dimensão ecológica o nível nacional de 

sustentabilidade é superior aos níveis dos Territórios da Cidadania Catarinenses.  

Nos Territórios da Cidadania Catarinenses, o fenômeno desenvolvimento está 

caminhando a passos lentos para sustentabilidade apenas na dimensão humana. A 

dimensão ecológica ainda é precária, com ênfase dos subsistemas ambiental e 

institucional que apresentaram níveis insustentáveis na maioria dos temas 

analisados. Assim, com a aplicação do barômetro da sustentabilidade foi possível 

concluir que os indicadores de desenvolvimento sustentável forneceram uma visão 

geral de que nos territórios analisados o crescimento, o progresso e 

consequentemente o desenvolvimento sustentável ocorre de maneira lenta e 

insatisfatória. 

Dada a diversidade de temas que podem ser formados e estudados nos 

Territórios da Cidadania Catarinenses sugere-se como trabalhos futuros estudos 

individualizados dos subsistemas ambiental, econômico, institucional e social, 

sobretudo estudos aprofundados das condições dos subsistemas ambiental e 

institucional onde poderiam ser mapeados outros indicadores relacionados a 

questões específicas de cada território individualmente. 
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